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واملؤامرات حول رئيس "اتحاد علماء املسلمين": اإلمارات تنشر األحقاد  
 العالم 

 « األصول املميزة»وزارة املالية تسعى لتسوية املديونيات مقابل  
 بنوك  8لليوم الرابع.. الدوالر يرتفع أمام الجنيه يف  
رئيس أركان حرب القوات املسلحة يلتقي قائد قيادة العمليات الخاصة  

 املشتركة األمريكية 
ملسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات ا 

 يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لباكستان الحربي

  
  

 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

  "لكتباونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 المرصد العبري

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات

 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
سؤال برملاني يطالب الحكومة بإعالن خطتها بعد تراجع إثيوبيا عن مفاوضات سد 

 (الشروق) النهضة

 )بوابة األهرام(يسي يبعث برقية تعازي للعاهل السعودي يف وفاة األمير طالل الس

 رئيس "اتحاد علماء املسلمين": اإلمارات تنشر األحقاد واملؤامرات حول العالم
 (الجزيرة)

  

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=01d9f0d6-b164-4a30-ae7f-0ec4cdfdbdb5
http://gate.ahram.org.eg/News/2376797.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376797.aspx
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/28/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86


1 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 2020 28 ||037العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 بوابة األخبار() السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة خاصة باألراضي

 )بوابة األهرام( كورونا يف مصر.. ولن نخفي شيئابرئيس الوزراء: ال توجد أي إصابة 

 )بوابة األهرام(س مجلس النواب يلتقي وزير التموين والتجارة الداخلية رئي

 (الوطن) " عن مشهد جنازة مبارك: مصر تحترم وتقدر زعماءهاحزب "املصريين

 (الشروق) نقابة املهندسين تجري انتخابات التجديد النصفي

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/3005896/1/%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%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2376968.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376968.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376769.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376769.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4608593
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28022020&id=42a6af23-4655-49ea-9604-94a9701cde87
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 )بوابة األهرام( لدعم التعليم محافظ شمال سيناء: إنشاء صندوق

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/2377022.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2377022.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 (الشروق) «ميزةاألصول امل»وزارة املالية تسعى لتسوية املديونيات مقابل 

 )بوابة األهرام( مليار جنيه خالل فبراير 41.1البورصة تخسر 

 بوابة األخبار() اتفاق تسوية بشأن التحكيم الدولي املتعلقة بمصنع إسالة الغاز

 (الوطن) لدعم السلع 89املعاشات".. و“لـ مليار جنيه  112"املالية": سددنا 

 )الوطن( قطاع األعماللشركات ن دوالر.. توقيع عقود تحول رقمي مليو 05بـ 

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=f26272b0-977e-4654-8e10-b2b9a170aadd
http://gate.ahram.org.eg/News/2377124.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2377124.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3006237/1/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.elwatannews.com/news/details/4609055
https://www.elwatannews.com/news/details/4607843
https://www.elwatannews.com/news/details/4607843
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 (الشروق) بنوك 8لليوم الرابع.. الدوالر يرتفع أمام الجنيه يف 

مصر ) ؟«ساويرس»كيف تقّوم الشركات وما دور بعد طرح التنقيب عن الذهب.. 
 (العربية

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=68908c97-d897-47b8-a80a-916d28de1810
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1534180-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8--%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3%C2%BB%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1534180-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8--%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3%C2%BB%D8%9F
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 (الجزيرة) "هنضربهم بالطيران".. مصريون يسخرون من السيسي بشأن سد النهضة

 الصحة
 (عربيةمصر ال) سا: إصابات كورونا منها حالتان عائدتان من مصر.. والصحة تردفرن

 (الشروق) صرية تتواصل مع فرنسا بشأن ما نشر عن إصابتي كوروناالصحة امل

 بوابة األخبار() «كورونا»تؤكد خلو مصر من « الصحة»

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%87%D9%86%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%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://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534302-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7--%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28022020&id=4ded438d-d527-4cda-95b6-87ccab615068
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3006297/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84..--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
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 السياحة
 "السياحة": نقدر قرار السعودية.. ونتوقع استئناف رحالت العمرة خالل أسبوع

 )الوطن(

 (الشروق)وزيري: عرض جزء من كسوة الكعبة يف متحف العاصمة اإلدارية 

 الطرق واملواصالت
 )بوابة األهرام( 38ارتفاع عدد مصابي حادث قطار مطروح إلى 

 )الوطن( نعبد الرحمالسكة الحديد: مشكلة فنية بالقضبان وراء حادث قطار سيدي 

 أخرى
 )بوابة األهرام( خبكفر الشيالعثور علي جثة شاب غارقا يف مياه الصرف 

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/4608965
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27022020&id=89fa6fe3-ae4a-495c-9b74-1adb945730e7
http://gate.ahram.org.eg/News/2377102.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2377102.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4609436
https://www.elwatannews.com/news/details/4609436
http://gate.ahram.org.eg/News/2377137.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2377137.aspx
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 ويسرامع رؤساء مجالس حوار األديان يف أملانيا وسفكريا شيخ األزهر يجري نقاشا 
 (الشروق)

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=45701a73-4b52-4280-b90d-549bd4c11ade
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 العسكري شهدت املاتطور
رئيس أركان حرب القوات املسلحة يلتقي قائد قيادة العمليات الخاصة املشتركة 

 )بوابة األهرام( األمريكية

ق أول محمد زكى القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى الفري
 (الرسمي لوزارة الدفاعاملوقع ) باكستانليعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية 

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/2377038.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2377038.aspx
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39173
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 تطورات املشهد األمني
 (الشروق) ميدان التحرير دون تصريحبالشرطة تقبض ىلع املتهمين بتصوير فيديو 

 (املصري اليوم) ببني سويف« ربض»حبس أمين شرطة وشقيقه يف قضية 

 
 

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=5f38489e-dcec-48b1-b66c-4fbf203fa0d6
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475752


10 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 2020 28 ||037العدد 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

   سؤال
وق( النهضة سد مفاوضات عن إثيوبيا تراجع بعد خطتها بإعالن الحكومة يطالب برلمان   0 ....................... )الشر

   السعودي للعاهل تعازي برقية يبعث السيس  
 
 0 ............................................... األهرام( )بوابة طالل األمي   وفاة ف

":  علماء "اتحاد رئيس  0 ..................................... )الجزيرة( العالم حول والمؤامرات األحقاد تنشر  اإلمارات المسلمي  

 1 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية

   خاصة جديدة جمهورية قرارات يصدر السيس  
 1 ........................................................... األخبار( )بوابة باألراض 

   بكورونا إصابة أي توجد ال الوزراء:  رئيس
 
   ولن مرص..  ف

 1 ............................................... األهرام( )بوابة شيئا نخف 

   النواب مجلس رئيس
 1 .........................................................األهرام( )بوابة الداخلية والتجارة التموين وزير يلتف 

" حزب م مرص مبارك:  جنازة مشهد عن "المرصيي    1 ................................................. )الوطن( زعماءها وتقدر تحي 

   التجديد انتخابات تجري المهندسي    نقابة
 1 ........................................................................ وق()الشر  النصف 

 2 .................................................................. األهرام( )بوابة التعليم لدعم صندوق إنشاء سيناء:  شمال محافظ

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ة األصول» مقابل اتالمديوني لتسوية تسىع المالية وزارة وق( «الممي    3 ....................................................... )الشر

اير خالل جنيه مليار 41.1 تخش البورصة  3 ........................................................................ األهرام( )بوابة فير

 3 .................................................. األخبار( )بوابة الغاز إسالة بمصنع المتعلقة الدول   التحكيم بشأن تسوية اتفاق

 3 ................................................... )الوطن( السلع لدعم 89و المعاشات".. “ لـ جنيه مليار 112 سددنا "المالية": 

كات رقم   تحول عقود توقيع دوالر..  مليون 50 بـ  3 ..................................................... )الوطن( األعمال قطاع لشر

   الجنيه أمام يرتفع الدوالر الرابع..  لليوم
 
وق( بنوك 8 ف  4 ......................................................................... )الشر

كات تقّوم كيف الذهب..  عن التنقيب طرح بعد  4 .................................... العربية( )مرص ؟«ساويرس» دور وما الشر

 5 ........................................................................................................... تطورات المشهد المجتمع  

 5 ..................................................................................................................................... اإلعالم

بــهم ان"..  "هنرص   5 ............................................. )الجزيرة( النهضة سد بشأن السيس   من يسخرون مرصيون بالطي 

 5 ..................................................................................................................................... الصحة

 5 ............................................. العربية( )مرص ترد والصحة مرص..  من عائدتان حالتان منها كورونا إصابات فرنسا: 

   عن نشر  ما بشأن فرنسا مع تتواصل المرصية الصحة
وق( كورونا إصابت   5 ................................................... )الشر

 5 ............................................................................. بار(األخ )بوابة «كورونا» من مرص خلو تؤكد «الصحة»

 6 ................................................................................................................................... السياحة

 6 ..................................... )الوطن( أسبوع خالل العمرة رحالت استئناف ونتوقع السعودية..  قرار نقدر "السياحة": 

   الكعبة كسوة من جزء عرض وزيري: 
 
وق( اإلدارية العاصمة متحف ف  6 ................................................... )الشر

 6 ..................................................................................................................... الطرق والمواصالت

 6 .................................................................. األهرام( )بوابة 38 إل مطروح قطار حادث مصانر   عدد ارتفاع

 6 ...................................... )الوطن( الرحمن عبد سيدي قطار حادث وراء بالقضبان فنية مشكلة الحديد:  السكة

 6 ....................................................................................................................................... أخرى

   غارقا شاب جثة عل   العثور
 
 6 ....................................................... األهرام( وابة)ب الشيخ بكفر الرصف مياه ف

   األديان حوار مجالس رؤساء مع فكريا نقاشا يجري األزهر شيخ
 
وق( وسويشا ألمانيا ف  7 ............................. )الشر

 8 ................................................................................................ تطورات المشهد العسكري

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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   المسلحة القوات حرب أركان رئيس
كة الخاصة العمليات قيادة قائد يلتف   8 .................. األهرام( )بوابة األمريكية المشي 

 رسمية زيارة بعد القاهرة إل يعود الحرنر  واإلنتاج الدفاع وزير المسلحة للقوات العام القائد زىك محمد أول الفريق

 8 .................................................................................................. الدفاع( لوزارة الرسم   )الموقع لباكستان

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

طة وق( ترصيــــح دون التحرير ميدانب فيديو بتصوير المتهمي    عل تقبض الشر  9 ............................................. )الشر

طة أمي    حبس    وشقيقه شر
 
ب» قضية ف    «ض 

 9 ....................................................... اليوم( )المرصي سويف ببت 
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