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استئناف اجتماعات واشنطن للتوصل التفاق شامل حول قواعد ملء  
 وتشغيل سد النهضة 

 النائب العام يستقبل نظيره السعودي يف مستهل زيارة رسمية  
 "متحدث النواب": البرملان سالح تشريعي يف يد الدولة املصرية  
 ملصر؟مطاردو السيسي. كيف يعيشون؟ وكيف سّلمت ماليزيا أربعة منهم  

 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

 العبريالمرصد 

 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
)بوابة  الخارجية تهيب بالعاملين يف األردن تصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم

 األخبار(

 عبدالعال: العالقات املصرية الكينية تشهد زخمًا إيجابيًا ىلع كافة املستويات
 )بوابة األخبار(

 )بوابة األخبار( وزير العدل يستقبل سفير دولة أملانيا

 )بوابة األخبار( نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الكينية

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/2989042/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2989042/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2989042/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988984/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988969/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988969/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988936/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988936/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 )بوابة األخبار(لعالج املرضى اليمنيين « طائرات الرحمة»مصر تستقبل 

د استئناف اجتماعات واشنطن للتوصل التفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل س
 )بوابة األهرام( النهضة

 )املصري اليوم( النائب العام يستقبل نظيره السعودي يف مستهل زيارة رسمية

 )مصر العربية( «ال صديق وال عدو»موقع أملاني عن سياسة مصر يف النزاع الليبي: 

  

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/2988935/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84--%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9--%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988935/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84--%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9--%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2364447.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364447.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1465770
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1465770
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1530259-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A----%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%88
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1530259-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A----%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%88
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 تطورات السياسة الداخلية
ئية واإلذاعة ووسائل التواصل االجتماعي تشريعية النواب تضم القنوات الفضا

 )بوابة األهرام( لتعريفات الكيانات اإلرهابية

 )بوابة األخبار(يوافق ىلع تحديد أصول ومخصصات السكة الحديد « النواب»

 البرملان يوافق ىلع اتفاقية قرض ائتمان ملشروع سكك حديد العاشر من رمضان
 )بوابة األهرام(

 )بوابة األهرام( شيخ األزهر: شهادة التاريخ تثبت أن اإلسالم ظل مع التجديد

 )بوابة األهرام(اإلمام األكبر يعلن تدشين مركز األزهر للتراث والتجديد 

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/2364176.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364176.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988856/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988856/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2364352.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364164.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364164.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364175.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364175.aspx
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 النتخاباتالقائمة النسبية.. مقترح حزبي للحد من استخدام املال السياسي با
 )الوطن(

 )الوطن( ان سالح تشريعي يف يد الدولة املصرية"متحدث النواب": البرمل

 )الوطن( الهجوم الديني ىلع تأييد منع النقاب من الجامعات "إرهاب فكري"نصار: 

  

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/4546108
https://www.elwatannews.com/news/details/4546018
https://www.elwatannews.com/news/details/4546018
https://www.elwatannews.com/news/details/4546230
https://www.elwatannews.com/news/details/4546230
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 تطورات املشهد االقتصادي
تطالب بمواجهة البطالة وإنقاذ الحديد « التعدين والبترول والفلزات»عمومية 
 )بوابة األخبار(والصلب 

املهندسين" تعقد عموميتها.. وهموم الصناعة تتصدر “بـ شعبة الغزل والنسيج 
 (هرامبوابة األ) املشهد

 )بوابة األخبار(مليار جنيهًا وتراجع جماعي بمؤشراتها  4.3تخسر « البورصة»

 )الوطن( مليار جنيه 6.7سندات خزانة بقيمة  وزارة املالية تطرح

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/2989069/1/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA--%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2989069/1/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA--%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8
http://gate.ahram.org.eg/News/2364409.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988799/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9--%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-4.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988799/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9--%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-4.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4545834
https://www.elwatannews.com/news/details/4545834
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 )الوطن( %47البنك املركزي: زيادة استثمارات دول االتحاد األوروبي يف مصر بنسبة 

 طن()الومليار دوالر ديون خالل عام واحد  14.16البنك املركزي: مصر سددت 

 )الشروق( وس كوروناواردات مصر لن تتأثر بفير«: الشروق»مستوردون لـ

 ماليين جنيه 110أكثر من « راية القابضة»تقضي بتغريم « املحكمة االقتصادية»
 )املصري اليوم(

إضافة نوعية لهذا النشاط « تموين السيارات»مجال « إيني»وزير البترول: دخول 
 )املصري اليوم( يف مصر

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/4545810
https://www.elwatannews.com/news/details/4545810
https://www.elwatannews.com/news/details/4545796
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27012020&id=ec2b04da-bde4-43fb-9644-b5e8ab66bce6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27012020&id=ec2b04da-bde4-43fb-9644-b5e8ab66bce6
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1465629
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1465245
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1465245
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 )مصر العربية( ز "إيست ميد" مشروع خاسر؟ صحيفة أملانية تجيبهل خط الغا

  

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%A9/1530883-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8---%D9%87%D9%84-%D8%AE%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2--%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AF--%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1530883-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8---%D9%87%D9%84-%D8%AE%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2--%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AF--%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%9F
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 ضربة للقضية الفلسطينية وإهالة للتراب ىلع الجميع"الديهي": صفقة القرن 
 )بوابة األخبار(

 الجزيرة() كيف يعيشون؟ وكيف سّلمت ماليزيا أربعة منهم ملصر؟ ي.مطاردو السيس

عمرو أديب: املفاوض املصري لم يكن سهال باعتراف إثيوبيا والسودان يف 
 )بوابة األهرام(مفاوضات سد النهضة 

 )الشروق( عمرو أديب عن تأييد حكم حظر النقاب: ماذا ستفعل جامعة األزهر؟

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/2989022/1/%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%22--%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
https://www.aljazeera.net/programs/zero-distance/2020/1/26/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2364475.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364475.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=1d20d25c-f093-430d-8687-c1426a4de5de
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=1d20d25c-f093-430d-8687-c1426a4de5de
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 التعليم
 )الوطن(جامعة القاهرة: نطبق قرار حظر التدريس بالنقاب منذ فترة 

 الطرق واملواصالت
 )الوطن( يد بمليار يوروعربة سكة حد 1300النواب يوافق ىلع اتفاقية توريد 

 زراعةال
 متحدث الزراعة: الوزارة تتخذ كافة اإلجراءات االحترازية استعدادا لدخول الجراد

 )الشروق(

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/4546078
https://www.elwatannews.com/news/details/4546078
https://www.elwatannews.com/news/details/4545792
https://www.elwatannews.com/news/details/4545792
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=8d592ff7-d463-40bd-935c-49d1bc275e73
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 العسكري شهدت املاتطور
)بوابة  وزير الدفاع يلتقي بخريجي الدفعة األولى من كلية الطب بالقوات املسلحة

 األخبار(

األركان تتصدر مباحثات وزير الدفاع ورئيس  االستراتيجية"النجم الساطع" والشراكة 
 )بوابة األهرام( بقائد القيادة املركزية األمريكية

)بوابة بدء صرف ملفات راغبي التطوع بالقوات املسلحة للحاصلين ىلع اإلعدادية 
 األهرام(

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/2988944/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988944/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988944/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%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
http://gate.ahram.org.eg/News/2364301.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364301.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364128.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364128.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364128.aspx
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 )بوابة األخبار(التحالف: بدء جسر طائرات الرحمة للمرضى من اليمن إلى مصر واألردن 

 )الوطن( "سالم وتحية".. القوات املسلحة تهدي أغنية للشرطة احتفاال بعيدها

 )الجزيرة نت( "ليبيا والسالم املراوغ".. هكذا زحف حفتر من بنغازي إلى طرابلس

 )مصر العربية( : مصر تتفوق بًرا وجًوا ىلع تركياإسرائيليةقناة 

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/2989083/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81--%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2989083/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81--%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4541090
https://www.elwatannews.com/news/details/4541090
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/1/27/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%AD%D9%81-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/1/27/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%AD%D9%81-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1530645-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A3%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1530645-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A3%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
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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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 2 ................................................. األخبار( )بوابة الحديد السكة ومخصصات أصول تحديد عىل يوافق «النواب»

لمان وع ائتمان قرض اتفاقية عىل يوافق الي   2 .............................. األهرام( )بوابة رمضان من العاشر  حديد سكك لمشر

 2 ..................................................... األهرام( )بوابة التجديد مع ظل اإلسالم أن تثبت التاري    خ شهادة األزهر:  شيخ

اث األزهر مركز تدشي    يعلن األكي   اإلمام  2 ............................................................. األهرام( )بوابة والتجديد للير

ح النسبية..  القائمة  3 ......................................... )الوطن( باالنتخابات السياس   المال استخدام من للحد حزن    مقير

لمان النواب":  "متحدث يع   سالح الي     تشر
 
 3 .......................................................... )الوطن( المرصية الدولة يد ف

   الهجوم نصار: 
 3 ............................................. )الوطن( فكري" "إرهاب الجامعات من النقاب منع تأييد عىل الديب 

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ول التعدين» عمومية  4 .................... األخبار( )بوابة والصلب الحديد وإنقاذ البطالة بمواجهة تطالب «والفلزات والبير

"“ ب  والنسيج الغزل شعبة  4 .................... األهرام( )بوابة المشهد تتصدر الصناعة وهموم عموميتها..  تعقد المهندسي  

  مليار 4.3 تخش «البورصة»
 
اتها جماع   وتراجع جنيها  4 .....................................................األخبار( )بوابة بمؤشر

 4 ................................................................... )الوطن( جنيه مليار 6.7 بقيمة خزانة سندات تطرح المالية وزارة

   األورون    االتحاد دول استثمارات زيادة المركزي:  البنك
 
 5 ........................................... )الوطن( %74 بنسبة مرص ف

 5 ................................................ )الوطن( واحد عام خالل ديون دوالر مليار 14.16 سددت مرص المركزي:  البنك

وق»ل  مستوردون وس تتأثر لن مرص واردات «:الشر وق( كورونا بفي   5 ......................................................... )الشر

   «االقتصادية المحكمة»
 5 ...........................اليوم( )المرصي جنيه ماليي    110 من أكي   «القابضة راية» بتغريم تقض 

ول:  وزير   » دخول البير
   النشاط لهذا نوعية إضافة «السيارات تموين» مجال «إيب 

 
 5 ................. اليوم( )المرصي مرص ف

وع د"مي "إيست الغاز خط هل  6 ......................................... العربية( )مرص تجيب ألمانية صحيفة خاش؟ مشر

 7 .................................................................................................. تطورات المشهد المجتمع  

 7 ..................................................................................................................................... اإلعالم

 :" بة القرن صفقة "الديه  اب وإهالة الفلسطينية للقضية ض   7 ............................. األخبار( )بوابة الجميع عىل للير

.  مطاردو مت وكيف يعيشون؟ كيف السيس 
ّ
يا سل  7 ...................................... )الجزيرة( لمرص؟ منهم أربعة مالي  

اف سهال يكن لم المرصي المفاوض أديب:  عمرو    والسودان إثيوبيا باعير
 
 7 .... األهرام( )بوابة النهضة سد مفاوضات ف

وق( األزهر؟ جامعة ستفعل ماذا النقاب:  حظر حكم تأييد عن أديب عمرو  7 ......................................... )الشر

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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 8 ..................................................................................................................................... التعليم

ة منذ بالنقاب التدريس حظر قرار نطبق القاهرة:  جامعة  8 ............................................................... )الوطن( فير

 8 ..................................................................................................................... الطرق والمواصالت

 8 ................................................... )الوطن( يورو بمليار حديد سكة عربة 1300 توريد اتفاقية عىل يوافق النواب

 8 ..................................................................................................................................... الزراعة

ازية اإلجراءات كافة تتخذ الوزارة الزراعة:  متحدث وق( الجراد لدخول استعدادا االحير  8 ................................... )الشر

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري

   الدفاع وزير
 9 ..................................... األخبار( )بوابة المسلحة بالقوات الطب كلية من األوىل الدفعة بخريج    يلتقر

اكة الساطع" "النجم اتيجية والشر  األمريكية المركزية القيادة بقائد األركان ورئيس الدفاع وزير مباحثات تتصدر االسير

 9 ................................................................................................................................. األهرام( )بوابة

 9 ................................... األهرام( )بوابة اإلعدادية عىل للحاصلي    المسلحة بالقوات التطوع راغب    ملفات ضف بدء

 10 ...................................... األخبار( )بوابة واألردن مرص إىل اليمن من للمرض   الرحمة طائرات جش بدء التحالف: 

طة أغنية تهدي المسلحة القوات وتحية"..  "سالم  10 .............................................. )الوطن( بعيدها تفاالاح للشر

 10 ............................................. نت( )الجزيرة طرابلس إىل بنغازي من حفير  زحف هكذا المراوغ"..  والسالم "ليبيا

ا تتفوق مرص : إرسائيلية قناة ا بر   10 ..................................................................... العربية( )مرص تركيا عىل وجو 
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