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 مصر "تقدر" صفقة القرن األمريكية  
الجامعة العربية: خطة ترامب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين  

 املشروعة 
 شاهد: السيسي يؤيد صفقة القرن يف لقاء سابق مع ترمب  
 تجميد األموال وترقب الوصول.. ضمن تعديالت "الكيانات اإلرهابية"  
السرطان والفشل »النائب عالء عابد: مصنع سماد حلوان أدى النتشار  

 « الكلوي
 ناج من "غوانتنامو مصر" يحكي فظائع سجون السيسي 

 " 16-دء فعاليات التدريب البحري املشترك بين مصر والسعودية "مرجانب
 ن الكونجرس األمريكي يزور شمال سيناءوفد م 

 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
 )بوابة األخبار( ىلع خطة ترامب للسالم الفلسطيني اإلسرائيلي« الخارجية»تعليق 

 عة العربية: خطة ترامب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين املشروعةالجام
 )بوابة األهرام(

 أزمة سد النهضةالخارجية: بدء اجتماعات مصر والسودان بواشنطن ملناقشة 
 )بوابة األخبار(

مليار دوالر حجم املساعدات العسكرية ملصر منذ اتفاق كامب  50جوناثان كوهين: 
 )بوابة األهرام( ديفيد

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/2989728/1/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2989728/1/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2364970.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2989786/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2364809.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364809.aspx
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السفير األمريكي: السيسي وترامب بذال جهودا كبيرة لوضح حلول ألزمة سد النهضة 
 )بوابة األهرام(

 )الشروق( النائب العام ونظيره السعودي يبحثان االسترداد واإلنابات القضائية

 )مصر العربية( ىلع صفقة القرن ةأبو تريكهكذا علق محمد 

 )الجزيرة( وسم "فلسطين الحرة" يتصدر الترند العاملي بعد إعالن "صفقة القرن"

 )الجزيرة(مصر "تقدر" صفقة القرن األمريكية 

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/2364806.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012020&id=67338337-5aae-4821-b87f-72bb5973fba9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012020&id=67338337-5aae-4821-b87f-72bb5973fba9
https://masralarabia.net/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1531024-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%A9--%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1531024-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%A9--%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%B3%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%B3%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 )الجزيرة(شاهد: السيسي يؤيد صفقة القرن يف لقاء سابق مع ترمب 

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/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
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 سة الداخليةتطورات السيا
 تجميد األموال وترقب الوصول.. ضمن تعديالت "الكيانات اإلرهابية" بالبرملان

 )الوطن(

 )الوطن( ميدواوين دون هيكل تنظي 4"شعراوي": استلمت الوزارة بـ

 )الوطن(تى تكون مصر أفضل برملانية: يجب حظر النقاب باملدارس ح

 )الشروق( نواب بينهم عالء عابد ومرتضى منصور 7البرملان يرفض رفع الحصانة عن 

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/4547706
https://www.elwatannews.com/news/details/4547754
https://www.elwatannews.com/news/details/4547754
https://www.elwatannews.com/news/details/4547820
https://www.elwatannews.com/news/details/4547820
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=86457807-ac08-4b79-b8ec-c8b0cd47dcfa
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=86457807-ac08-4b79-b8ec-c8b0cd47dcfa
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 )الشروق( نشاء أول ميناء جاف يف مصراإلعالن عن إ

 «السرطان والفشل الكلوي»النائب عالء عابد: مصنع سماد حلوان أدى النتشار 
 شروق()ال

 )اليوم السابع( من مجلس الوزراء باختصاصات وزير اإلعالم رسميقرار 

  

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=29012020&id=2c2cd2b3-dbf0-49f5-a7f3-6f349647f3c6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012020&id=2c2cd2b3-dbf0-49f5-a7f3-6f349647f3c6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=ab210c7a-3d89-4b46-ba5c-799e449987d2
https://www.youm7.com/story/2020/1/28/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/4607367
https://www.youm7.com/story/2020/1/28/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/4607367
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 تطورات املشهد االقتصادي
 بوابة األخبار() عضو بشعبة املستوردين: أهم واردات مصر من املنتجات الصينية

 )بوابة األهرام( الدولي؟هل تحتاج مصر لتمويل جديد من صندوق النقد 

 )الوطن( عامر: مش هناخد شيكات تاني من العمالء.. "مش عاوزين نحبس حد"

 )الوطن(مصنعا متعثرا خالل أسبوعين  131البنك املركزي ُيسوي أوضاع 

 STCمدبولي يلتقي رئيس فودافون العاملية: بيع حصة الشركة بمصر إلى 
 )الشروق( السعودية

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/2989440/1/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86--%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2364933.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364933.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4547858
https://www.elwatannews.com/news/details/4547858
https://www.elwatannews.com/news/details/4546892
https://www.elwatannews.com/news/details/4546892
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=1e2f4c1f-6027-4a4f-8b3d-1c037f844423
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=1e2f4c1f-6027-4a4f-8b3d-1c037f844423
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 )الشروق( مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها 1.1البورصة تخسر 

سفير واشنطن بالقاهرة: صندوق املشروعات املصري األمريكي يستهدف استثمار 
 )الشروق( مليون دوالر 300نحو 

 2019مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين البلدين خالل  2.5«: األوكراني -املصري»
 )املصري اليوم(

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=28012020&id=bfb69643-6cb1-4adb-89a1-73c3d639d6c6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=bfb69643-6cb1-4adb-89a1-73c3d639d6c6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=cffbce43-2a64-4e36-9a6c-f495346061ce
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=cffbce43-2a64-4e36-9a6c-f495346061ce
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1465963
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 )بوابة األهرام(نائب وزير الخارجية يستقبل وفدا من اإلعالميين األفارقة 

 )الوطن( "اإلعالميين" تلزم بكري بتقنين أوضاعه قبل ظهوره ىلع أي فضائية

 السياحة
 )بوابة األهرام(شمال سيناء تستعد للمشاركة يف إحياء مسار العائلة املقدسة 

 )مصر العربية( مصر يف املرتبة الرابعة عاملًيا كبلد سياحي هام«.. بال إرهاب»

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/2364742.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364742.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4547740
https://www.elwatannews.com/news/details/4547740
http://gate.ahram.org.eg/News/2364769.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364769.aspx
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1530953-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9--%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%85
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1530953-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9--%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%85
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 الطرق واملواصالت
 )بوابة األهرام( مليار جنيه 97 حواليلث للمترو تبلغ وزير النقل: تكلفة الخط الثا

 بوابة األهرام() 2الفريق أسامة ربيع يتفقد أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 

 األقباط
 )الشروق( الثاني يستقبل سفير أملانيا بالقاهرة ستوا ضرو

 )الشروق(تواضروس يستقبل وفد إعالمي إفريقي باملقر البابوي 

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/2364697.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364697.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364745.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=3d00fb4b-01c3-4715-bb59-61b0812e1170
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=3d00fb4b-01c3-4715-bb59-61b0812e1170
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=743bee83-ada6-46e0-abd2-6f50f4af9b05
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012020&id=743bee83-ada6-46e0-abd2-6f50f4af9b05
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 تطورات املشهد األمني
 (21)عربي ناج من "غوانتنامو مصر" يحكي فظائع سجون السيسي

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/1240862/%D9%86%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 العسكري شهدت املاتطور
 )بوابة األخبار( «16 -مرجان»استمرار فعاليات التدريب املصري السعودي البحري 

مليار دوالر حجم املساعدات العسكرية ملصر منذ اتفاق كامب  50جوناثان كوهين: 
 )بوابة األهرام( ديفيد

 )أخبارك( يبحث مع سفير أمريكا التعاون بمجاالت الصناعة« العربية للتصنيع»رئيس 

 (21)عربي أكاديمي إماراتي يهدد بإرسال جيش مصر لليبيا.. ناشطون يعلقون

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/2989643/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86--16-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2989643/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86--16-
http://gate.ahram.org.eg/News/2364809.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364809.aspx
https://akhbarak.net/articles/38443743-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7?sec=egypt&src=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://akhbarak.net/articles/38443743-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7?sec=egypt&src=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://arabi21.com/story/1240561/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-
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 (21عربي)حربية يف الشرق األوسط هذه أضخم األساطيل ال

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/1240600/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81


12 | P a g e  

 موجز الصحافة
J 29 ||العدد األول anuary 2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد السيناوي
 –القرن  من نصيب مصر يف صفقة

 :2020يناير  25بيانات تنظيم الدولة يوم السبت -

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