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 وزير الخارجية يغادر الجزائر بعد مشاركته يف اجتماع دول الجوار الليبي  
 عصام حجي: الحل العسكري ألزمة سد النهضة غير واقعي  
 السيسي يف احتفاالت عيد الشرطة  كلمة 
  انتشار أمني مكثف بمصر بذكرى الثورة.. ودعوات للتظاهر 
 مليار جنيه  20ر5وزارة املالية تطرح أذون خزانة بقيمة  
 خروج "جلوفو" لطلب وتوصيل الطعام من مصر  
ىلع الطريق اإلقليمي.. مجهولون قتلوا سائق النقل لرفضه دفع اإلتاوة  

 وفد من الكونجرس األمريكي يزور شمال سيناء

 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

 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
 (الوطن) كيف نجحت مصر يف حشد رفض إقليمي ودولي للتدخل التركي بليبيا؟

 )الشروق( وزير الخارجية يغادر الجزائر بعد مشاركته يف اجتماع دول الجوار الليبي

 (الجزيرة) طة سالم الشرق األوسط الثالثاءمب يعتزم الكشف عن خاتر

 (الجزيرة) عصام حجي: الحل العسكري ألزمة سد النهضة غير واقعي لهذه األسباب

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/4540622
https://www.elwatannews.com/news/details/4540622
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012020&id=888f0451-972a-41e5-aa88-02064834f4d9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012020&id=888f0451-972a-41e5-aa88-02064834f4d9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 طورات السياسة الداخليةت
 السيسي: شرفت بتكريم أسر شهداء الشرطة.. ووضع الزهور ىلع النصب التذكاري

 بوابة االخبار()

 (الوطن) مطار سوهاج الدولي ينفذ تجربة طوارئ لقنبلة بحقيبة مسافر

 (الشروق) السيسي يف احتفاالت عيد الشرطة تتصدر اهتمامات الصحف كلمة

 )املصري اليوم( يدرب رجال القضاء ىلع قضايا العنف« القومي للمرأة»

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/2986802/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9..-%D9%88%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4540694
https://www.elwatannews.com/news/details/4540694
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012020&id=03ef730d-337b-4a3c-b282-e4f3fd125af0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012020&id=03ef730d-337b-4a3c-b282-e4f3fd125af0
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1464508
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1464508
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  (21عربي) انتشار أمني مكثف بمصر بذكرى الثورة.. ودعوات للتظاهر

  (الوطن) حقيقة تعرضه لوعكة صحية فيكش“مبارك أحد املقربين من أسرة "

  

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/1239715/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/4540600
https://www.elwatannews.com/news/details/4540600
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة االخبار( مليار جنيه 20ر5وزارة املالية تطرح أذون خزانة بقيمة 

 وزير التنمية املحلية يعقد اجتماعا مع البنك الدولي لتقييم برنامج تنمية الصعيد
 بوابة االخبار()

 )الشروق( االقتصاد املصري ينمو بوتيرة قوية«: موديز»

 املالية: إنهاء التشابكات املالية املتراكمة مع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
 )الشروق(

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/2986613/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-5%D8%B120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2986613/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-5%D8%B120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2986891/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2986891/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012020&id=7d8c0309-b695-424a-a59c-4f21893307fd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012020&id=7d8c0309-b695-424a-a59c-4f21893307fd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012020&id=490edf1c-0d26-45cc-9c56-ee7075d7d5bd
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 )الوطن( أسباب وراء خروج "جلوفو" لطلب وتوصيل الطعام من مصر 4

 

 

 

 

 

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/4539934
https://www.elwatannews.com/news/details/4539934
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 االعالم
)بوابة  شوان يطالب اإلعالم األفريقي بدور إيجابي يف حل مشكالت القارةضياء ر
 االخبار(

 الصحة
)املصري  «حادث املنيا»تدعو أعضاءها لجمعية عمومية طارئة ملناقشة « األطباء»

 اليوم(

 السياحة
 ر دخول املصريين املتاحف األثرية خالل إجازة نصف العام% تخفيًضا ىلع تذاك 50

 (املصري اليوم)

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/2986758/1/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2986758/1/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2986758/1/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
«الأطباء»%20تدعو%20أعضاءها%20لجمعية%20عمومية%20طارئة%20لمناقشة%20«حادث%20المنيا»
«الأطباء»%20تدعو%20أعضاءها%20لجمعية%20عمومية%20طارئة%20لمناقشة%20«حادث%20المنيا»
«الأطباء»%20تدعو%20أعضاءها%20لجمعية%20عمومية%20طارئة%20لمناقشة%20«حادث%20المنيا»
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1464341
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مصر ) .. وخبراء يطالبون بفتح أسواق جديدة بالقطاع2020 يفمليون سائح  15
 (العربية

 الطرق واملواصالت
 )الشروق( مجهولون قتلوا سائق النقل لرفضه دفع اإلتاوة ىلع الطريق اإلقليمي..

 االقباط
 الوطن() والشعب بعيد الشرطة السيسيالكنائس تهنئ 

  

 
 

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/1530462-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%81%D9%89-2020%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1530462-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%81%D9%89-2020%D8%9F
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012020&id=cb15b1d2-c5ed-4031-84c4-ae2e23962e28
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012020&id=cb15b1d2-c5ed-4031-84c4-ae2e23962e28
https://www.elwatannews.com/news/details/4540564
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:  عصام  0 ............................................ )الجزيرة( األسباب لهذه واقع   غت   النهضة سد ألزمة العسكري الحل حج  

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

 : فت السيس   1 ...........................االخبار( )بوابة التذكاري النصب عىل الزهور ووضع طة.. الشر  شهداء أش بتكريم شر

 1 ........................................................ )الوطن( مسافر بحقيبة لقنبلة طوارئ تجربة ينفذ الدول   سوهاج مطار

   السيس   كلمة
طة عيد احتفاالت ف  وق( الصحف اهتمامات تتصدر الشر  1 ................................................. )الشر

 1 ......................................................... اليوم( )المرصي العنف قضايا عىل القضاء رجال يدرب «للمرأة القوم  »

   انتشار
 2 .......................................................... (21)عرب    للتظاهر ودعوات الثورة..  بذكرى بمرص مكثف أمب 

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

 3 .......................................................... االخبار( )بوابة جنيه مليار 20ر5 بقيمة خزانة أذون تطرح المالية وزارة

 3 ............................ االخبار( )بوابة الصعيد تنمية برنامج لتقييم الدول   البنك مع اجتماعا يعقد المحلية التنمية وزير

ة ينمو المرصي االقتصاد «:موديز» وق( قوية بوتت   3 ........................................................................... )الشر

اكمة المالية التشابكات إنهاء المالية:  وق( االتصاالت لتنظيم القوم   الجهاز مع المتر  3 ......................................)الشر

 4 ....................................................... )الوطن( مرص من الطعام وتوصيل لطلب "جلوفو" خروج وراء أسباب 4

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

 5 ................................................................................................................................ االعالم

   اإلعالم يطالب رشوان ضياء
   إيجاب    بدور األفريقر

 5 ...................................... االخبار( )بوابة القارة مشكالت حل ف 

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

 5 .................................اليوم( )المرصي «المنيا حادث» لمناقشة طارئة عمومية جمعيةل أعضاءها تدعو «األطباء»

 5 .............................................................................................................................. السياحة

ا % 50
ً
 5 ...................... اليوم( )المرصي العام نصف إجازة خالل األثرية المتاحف المرصيي    دخول تذاكر عىل تخفيض

   سائح مليون 15
اء .. 2020 ف   6 ..................................... العربية( )مرص بالقطاع جديدة أسواق بفتح يطالبون وخت 

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

..  الطريق عىل وق( اإلتاوة دفع لرفضه النقل سائق قتلوا مجهولون اإلقليم   6 ...............................................)الشر

 6 ............................................................................................................................... االقباط

طة بعيد والشعب السيس   تهب    الكنائس  6 ........................................................................ )الوطن( الشر

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


                                

29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, 
Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. 
Bahçelievler, Istanbul, Turkey
Mobile: +90 546 662 4440  
Tel: +90 212 227 2262  
Email: info@almarsad.co.uk 
 

 
 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 حافة واإلعالماملرصد للنشر والص
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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://almarsad.co.uk/

