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 " نقل مصر تحذيرا إسرائيليا باالغتياالت21عربي“لـ حماس تنفي  
مصادر: واشنطن سلمت مصر وإثيوبيا والسودان مسودة أمريكية التفاق  

 بشأن سد النهضة 
 السيسي يوقع قانون إعادة تنظيم هيئة املتحف املصري الكبير  
 فيديوهات رقص وشيشة مدرسية.. أزمات داخل مدارس التربية والتعليم  
 « شارل ديجول»القوات الجوية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بمشاركة  
 2019أشخاص تعرضوا لالختفاء القسري يف مصر يف  710العفو الدولية:  

  
  
  

 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
 (21)عربي حماس تنفي نقل مصر تحذيرا إسرائيليا باالغتياالت

 )بوابة األخبار( شكري: مصر حريصة ىلع أمن واستقرار وسالمة لبنان

 وزير األوقاف من األمم املتحدة: اإلرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتًكا من الفيروسات
 )بوابة األهرام(

مصادر: واشنطن سلمت مصر وإثيوبيا والسودان مسودة أمريكية التفاق بشأن سد 
 )مدى مصر( النهضة

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/1246107/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001251/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001251/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2373345.aspx
https://madamasr.com/ar/2020/02/18/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af/
https://madamasr.com/ar/2020/02/18/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af/
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لالتينية بخارجية يستقبل مدير آسيا وإفريقيا وأمريكا ا يعبد العاطالسفير بدر 
 )بوابة األهرام(بيالروس 

 )الشروق( بين األديانسفير إيطاليا بالقاهرة: مصر تعد مثاال للتعايش السلمي 

 )مصر العربية( كلم مصر.. الحكومة تطلق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج

  مفاوضات سد النهضة.. هل يتنازل السودان عن جزء من مياه النيل لصالح مصر؟
 مصر العربية()

 )بوابة األهرام( املهنيسعفان يبحث مع السفير األملاني تطوير مراكز التدريب 

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/2373175.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373175.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022020&id=bc0392e3-9f11-4a8c-a81f-05cc3cc104d4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022020&id=bc0392e3-9f11-4a8c-a81f-05cc3cc104d4
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1533301-%D9%83%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1533301-%D9%83%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1533263-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%A0%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2373208.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373208.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 (21)عربي الزمر: مؤتمر عام لبحث وتطوير التيار اإلسالمي العام الجاري

 )الشروق( السيسي يوقع قانون إعادة تنظيم هيئة املتحف املصري الكبير

 )بوابة األخبار( يلتقي اللجنة العليا السترداد أراضي الدولة السيسي

 بوابة األخبار() القاهرةرئيس الوزراء يلتقى وفد مجلس أمناء الجامعة األمريكية فى 

)بوابة  "أبو شقة" يصدر قراًرا بتعيين "عارف" رئيسا للجنة اإلعالم بالوفد
 األهرام(

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/1245456/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022020&id=7918e5ba-e7f3-4235-bc6e-9cc197859601
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022020&id=7918e5ba-e7f3-4235-bc6e-9cc197859601
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001326/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9..-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001326/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9..-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001317/1/%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%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2373339.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373339.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373339.aspx
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 (21)عربي ملاذا يسعى السيسي لتحصين منصب املحافظ من العزل؟

 )الوطن( شروط وإجراءات الحصول ىلع تراخيص عمل األجانب يف مصر

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/1246125/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84#category_1
https://www.elwatannews.com/news/details/4587626
https://www.elwatannews.com/news/details/4587626
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار جنيه 6.6البورصة تختتم التعامالت بخسارة 

 )الوطن( مصنع متعثر ضمن مبادرة "املركزي" 8000مليار جنيه ديون  31تسوية 

ت خطرة طن ملوثا 300البنك الدولي: نستهدف مساعدة مصر يف التخلص من 
 )الشروق(

 )املصري اليوم( «الصف»طن مبيدات عالية الخطورة بـ 470تتخلص من « البيئة»

 )الشروق( نتعاش السياحة.. محللون يوضحون أسباب تراجع أسعار الدوالرأبرزها ا

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/3001190/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-6.6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001190/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-6.6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/4588253
https://www.elwatannews.com/news/details/4588253
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022020&id=83dd5552-7fff-441f-baf3-1e7766ec4e56
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472821
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472821
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022020&id=e772de82-4b4e-4433-987c-893d2b84979e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022020&id=e772de82-4b4e-4433-987c-893d2b84979e
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 )الوطن(إقرار ضريبة األجور واملرتبات إلكترونيا أبريل املقبل 

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/4587095
https://www.elwatannews.com/news/details/4587095
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 )بوابة األخبار(إنذاران ىلع يد محضر ضد محمد رمضان ملنعه من الغناء والتمثيل 

 خبار()بوابة األ« هيكل»نقيب الصحفيين يوافق ىلع إعداد فيلم تسجيلي عن 

)بوابة يقترب من وضع قواعد منح تراخيص املواقع اإلليكترونية « األىلع لإلعالم»
 األخبار(

 التعليم
ستقبل مساعد وزير الخارجية األمريكية للشئون التعليمية وزير التعليم العالي ي

 )بوابة األهرام( والثقافية

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/3001116/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA--%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001116/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA--%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001384/1/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86--%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001168/1/-%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%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001168/1/-%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%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001168/1/-%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%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2373317.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373317.aspx
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 )الوطن( فيديوهات رقص وشيشة مدرسية.. أزمات داخل مدارس التربية والتعليم

 الصحة
 )الوطن( "الصحة" تنفي وفاة طالب بكورونا: مخطط لنشر الرعب بين أولياء األمور

 )مدى مصر( يف مصر: نقص متوّقع يف الدواء« كورونا»تبعات 

 السياحة
 )بوابة األهرام( A320 neo"مصر للطيران" تتسلم الطائرة الثانية من طراز اإليرباص 

 )بوابة األهرام(خطة الحملة الترويجية  CNNبكة وزير السياحة واآلثار يناقش مع ش

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/4588541
https://www.elwatannews.com/news/details/4588541
https://www.elwatannews.com/news/details/4588238
https://www.elwatannews.com/news/details/4588238
https://madamasr.com/ar/2020/02/18/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%a1-18-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5/
https://madamasr.com/ar/2020/02/18/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%a1-18-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5/
http://gate.ahram.org.eg/News/2373469.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373469.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373382.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373382.aspx
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 الحاليفبراير  20ين شرم الشيخ واألقصر تشغيل أولى الرحالت ب«: مصر للطيران»
 بوابة األهرام()

 الطرق واملواصالت
 )الوطن( معبر عشوائي.. خطة وزارة النقل إلزالة تعديات السكة الحديد 1500إغالق 

I 9001»شركة مترو األنفاق تحصل ىلع شهادة  SO» (الشروق) 

 األقباط
)بوابة  الوحدة الوطنيةتواضروس: تعايش املصريين يمثل صورة عاملية رائعة عن 

 األهرام(

مساعد تواضروس لشئون اإلسكندرية: املسيحية دعمت للحرية بالكلمة وليس 
 )بوابة األهرام( بالسالح

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/2373283.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4586882
https://www.elwatannews.com/news/details/4586882
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022020&id=6c0bea03-55f5-4122-bf05-5414df06ecb0
http://gate.ahram.org.eg/News/2373418.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373418.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373418.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373139.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373139.aspx
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 )بوابة األهرام( سفير الفاتيكان بمصر: حرية الدين واملعتقد تمثل أساسا للسالم

 )بوابة األخبار( القمص سرجيوس: قانون األحوال الشخصية جاهز

 أخرى
 )بوابة األخبار(ذبح طفل أسفل كوبري املرازيق بالبدرشين 

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/2373094.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373094.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001493/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2..-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001493/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2..-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001209/1/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001209/1/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86
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 العسكري شهدت املاتطور
 «شارل ديجول»القوات الجوية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بمشاركة 

 )بوابة األخبار(

 )الرابط( 200املركبة املدرعة سيناء 

 ووزير القوات املسلحة بالسنغال يبحثان مجاالت التعاون املشترك« العصار»
 )بوابة األخبار(

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/3001236/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%84-
https://twitter.com/omar_hatem1/status/1229498327861006337
https://twitter.com/omar_hatem1/status/1229498327861006337
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001086/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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
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 لبحث التعاون املشترك البيالروسي"العصار" يستقبل وزير الصناعات العسكرية 
 )اليوم السابع(

 )العربي(توتر بين ماكرون والسيسي وراء صفقة التسليح اإليطالية ملصر 

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/2020/2/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%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%89-%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%83/4637488
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/2/18/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/2/18/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد األمني
 الجزيرة() 2019أشخاص تعرضوا لالختفاء القسري يف مصر يف  710العفو الدولية: 

 )مدى مصر(« نشر أخبار كاذبة» تأجيل محاكمة زيادة العليمي بتهمة

 )مدى مصر(« معتقلي سبتمبر»من  75إخالء سبيل 

 )الجزيرة( طالب بجامعة بولونيا اإليطالية يطالبون باإلفراج عن املصري باتريك جورج

 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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