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 آخر صحفي إسرائيلي التقى حسني مبارك يكشف كواليس مثيرة  
 الرئيس اإلسرائيلي يعزي يف وفاة مبارك: إنا لله وإنا إليه راجعون  
 بعد غياب إثيوبيا.. مصادر: آبي أحمد يتعرض لضغوط داخلية 
 كرية كواليس تحول جنازة مبارك إلى عس 
 كيف تفاعل املغردون مع استبدال تشييع جثمان مبارك بالسيسي؟  
 تؤجل استئناف الرحالت إلى الصين « مصر للطيران» 
 محمد الباز يكشف سر غياب وزير الدفاع عن جنازة مبارك 

  
  
  

 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 27 ||036العدد 

 

 

 

 

 

 

 موجز الصحافة

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 طها. وتنشر رواب الصحافة،

 فريق الرصــد: إعداد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 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
 (مصر العربية) آخر صحفي إسرائيلي التقى حسني مبارك يكشف كواليس مثيرة

 (الجزيرة) زي يف وفاة مبارك: إنا لله وإنا إليه راجعونالرئيس اإلسرائيلي يع

الخارجية: مصر ملتزمة باملسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن والبنك الدولي بشأن 
 بوابة األخبار() سد النهضة

  (الشروق) وحدة استيطانية جديدة 3500الخارجية تدين قرار إسرائيل ببناء 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1534197-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3005536/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26022020&id=b90bb72b-140d-47a1-bbf9-65b0918b5293
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 (الشروق)غير جادة يف إنهاء اتفاق سد النهضة  وزير الري السابق: إثيوبيا

 (املصري اليوم) األمير طالل بن سعود بن عبد العزيز مفتي الجمهورية ينعى

 (مدى مصر) صادر: آبي أحمد يتعرض لضغوط داخلية.. مبعد غياب إثيوبيا

  

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=26022020&id=33c6b741-6b29-4576-bdf0-9ed875808f1e
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475408
https://madamasr.com/ar/2020/02/26/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%a1-26-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a9-%d9%85%d8%a8/


2 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 2020 27 ||036العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 (مدى مصر) حول جنازة مبارك إلى عسكريةكواليس ت

 )بوابة األخبار( يف جنازة مبارك« أحمد شفيق»أول ظهور لـ

 )بوابة األخبار(« مبارك»ان يف وداع رؤساء حكومة وبرمل 6رئيسان و

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/2020/02/26/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%a1-26-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a9-%d9%85%d8%a8/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3005402/1/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82--%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3005402/1/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82--%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3005651/1/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A..-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%886-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3005651/1/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A..-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%886-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-


3 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 2020 27 ||036العدد 

 

 

 

 

 

 

 )بوابة األخبار(يف وفاة الرئيس األسبق « سوزان»السيسي يعزي 

 مجلس النواب ينكس أعالمه حدادًا ىلع وفاة الرئيس األسبق محمد حسنى مبارك
 بوابة األخبار()

 )بوابة األهرام( العسكريالفقي: تكريم السيسي ملبارك كان لدوره 

 (الوطن) مصطفى بكري: جنازة مبارك رسالة حضارية للداخل والخارج

 (الشروق) زكريا عزمي ومفيد فوزي يؤكدان: مبارك لم يكن ينوي توريث الحكم

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/3005425/1/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A--%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86--%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3005425/1/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A--%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86--%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3005498/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%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%E2%80%8E
http://gate.ahram.org.eg/News/2376696.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376696.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4606667
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27022020&id=ecdb3977-6ac4-44e4-a458-7291e2b78dee
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)بوابة  األسواق طلب إحاطة للبرملان بشأن انتشار أسماك مجهولة املصدر يف
 األهرام(

 (الوطن) طلب إحاطة بشأن قرار منع الصيادين من دخول ميناء اإلسكندرية

 )الوطن( من أجل االنتخابات.. اجتماعات دورية بـ"الوفد" مع لجان املحافظات

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/2376424.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376424.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376424.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4606454
https://www.elwatannews.com/news/details/4605902
https://www.elwatannews.com/news/details/4605902
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 تطورات املشهد االقتصادي
 بوابة األخبار() ألول مرة منذ شهور.. سعر الدوالر يرتفع أمام الجنيه املصري بالبنوك

 )بوابة األهرام( الحة بقناة السويس بفيروس كوروناأسامة ربيع ينفي تأثر حركة امل

 )بوابة األهرام(برامج للتعاون مع البنك الدولي ىلع رأسها تسجيل العقارات  3

 (الوطن) مليار جنيه من االتحاد األوروبي لرفع كفاءة محطات الصرف 9.5"ري الفيوم": 

 "السيراميك" توصي بإعادة تسعير الغاز وتقسيط املديونيات للمصانع املتعثرة
 (الوطن)

 )الوطن( ن يف أداء مؤشراتهامليار جنيه وتباي 3.6البورصة تخسر 

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/3005511/1/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1..-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83
http://gate.ahram.org.eg/News/2376509.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376509.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376533.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376533.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4607105
https://www.elwatannews.com/news/details/4606253
https://www.elwatannews.com/news/details/4605869
https://www.elwatannews.com/news/details/4605869
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ملشروع تخزين الحبوب « األوبك»قرار جمهوري باملوافقة ىلع قرض صندوق 
 (الشروق) ببورسعيد

 (الشروق) تقوية شبكات الكهرباءلمليار جنيه  40: استثمار الطاقة املتجددةرئيس 

 (املصري اليوم)تضمنت العديد من القيود « مصر الجديدة»كراسة شروط «: سوديك»

اليوم ) مليار أرباحا 1.87و.. 2019مليار جنيه إيرادات "طلعت مصطفى" فى  11.7
 (السابع

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=27022020&id=da8c1177-7745-419d-8dbc-e20b26e70032
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26022020&id=1f500d2f-f16a-4da7-bb7b-5b0f694d5716
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475203
https://www.youm7.com/story/2020/2/26/11-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%89-2019-%D9%881/4647359
https://www.youm7.com/story/2020/2/26/11-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%89-2019-%D9%881/4647359
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 (مصر العربية) مصر ضمن أىلع الدول عاملًيا جذبا الستثمارات الديون السيادية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1534183-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 (الجزيرة) كيف تفاعل املغردون مع استبدال تشييع جثمان مبارك بالسيسي؟

 التعليم
 ()بوابة األهرام تعيين أشرف عبد الباسط رئيسا للجنة اختيار قيادات الجامعات

 السياحة
 (املصري اليوم) الت إلى الصينتؤجل استئناف الرح« مصر للطيران»

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%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%9F
http://gate.ahram.org.eg/News/2376683.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475128


9 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 2020 27 ||036العدد 

 

 

 

 

 

 

 بوابة األخبار() A320NEOطائرة من طراز إيرباص رابع مطار القاهرة يستقبل 

 (الشروق) السياحة: السعودية أخطرت وكالئها بمصر بوقف تأشيرات العمرة

 الطرق واملواصالت
 سنة 15التعاقد مع شركة فرنسية إلدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث ملترو األنفاق 

 )بوابة األخبار( 

 األقباط
 )بوابة األهرام( تواضروس يرحب بوفد من قيادات الكنائس اإلنجيلية

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/3005836/1/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5-A320neo
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27022020&id=13aa77e2-a8b8-45c2-bf0b-ac03a8603c27
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3005368/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-15-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3005368/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-15-%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2376691.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376691.aspx
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 بوابة األخبار() وصول تواضروس جنازة الرئيس األسبق حسني مبارك

 أخرى
 (الشروق) انتحار معلم يف الشرقية حزنا ىلع وفاة مبارك

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/3005379/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%E2%80%8E
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26022020&id=fb349c5c-0de1-4d1a-ac0c-1e98013f93b6


11 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 2020 27 ||036العدد 

 

 

 

 

 

 

 العسكري شهدت املاتطور
 (ر)بوابة األخبا اإلنتاج الحربي ينظم معرضا للشاحنات "ماز"

 (هرامبوابة األ) محمد الباز يكشف سر غياب وزير الدفاع عن جنازة مبارك

 

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/3005435/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%22%D9%85%D8%A7%D8%B2%22
http://gate.ahram.org.eg/News/2376663.aspx
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