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"مستبد ومعاد للديمقراطية".. دار أوبرا أملانية تعتذر عن منح السيسي  
 وساما 

 السفير السعودي لدى مصر يزور هيئة الرقابة اإلدارية  
ـ    « صفقة القرن»صحيفة أمريكية تندهش من دعم قيادات عربية ل
 القائمة املطلقة.. وسيلة األحزاب ملنع تسلل اإلخوان للمجالس املنتخبة  
 مليون متر  1.8مليارات جنيه بقطعة أرض مساحتها  3حلوان: إهدار نائب  
 مليار جنيه بتمويل ذاتي  300رئيس "اإلدارية": أولى مراحل العاصمة تكلفت  
  رفحبتنظيم الدولة يعلن عن تفجير عربة همر تابعة للجيش املصري  

 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


1 | P a g e  

 موجز الصحافة
J 30 ||العدد األول anuary 2020 

 

 

 

 

 

 

 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 
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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
 "مستبد ومعاد للديمقراطية".. دار أوبرا أملانية تعتذر عن منح السيسي وساما

 )الجزيرة(

السيسي وميركل يبحثان هاتفًيا تطورات القضية الفلسطينية واألزمة الليبية 
 )بوابة األخبار(

سيسي يتلقى اتصااًل هاتفيًا من رئيس املجلس األوروبي لبحث القضية ال
 )بوابة األخبار( الفلسطينية

 )بوابة األخبار( السفير السعودي لدى مصر يزور هيئة الرقابة اإلدارية

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%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990256/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%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%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990199/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990199/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990204/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990204/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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)بوابة  شكري ونظيره الفرنسي يؤكدان رفضهما للتدخالت الخارجية يف ليبيا
 األخبار(

 )مصر العربية( «صفقة القرن»صحيفة أمريكية تندهش من دعم قيادات عربية لـ 

  

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/2990336/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990336/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990336/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1531130-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%C2%BB
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1531130-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%C2%BB
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 تطورات السياسة الداخلية
 األهرام()بوابة  فتح باب الترشح النتخابات املحامين اليوم

 الساعةمحافظ الشرقية: إقامة نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة بميدان 
 بوابة األهرام()

 هدف قانون التجارب السريرية العلمي"الشريف": تعظيم االستفادة من البحث 
 )الوطن(

 )الوطن( القائمة املطلقة.. وسيلة األحزاب ملنع تسلل اإلخوان للمجالس املنتخبة

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/2365444.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2365203.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4548912
https://www.elwatannews.com/news/details/4548686
https://www.elwatannews.com/news/details/4548686
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 )مصر العربية( «العصر النووي»ببناء أول محطة يف الضبعة.. دخول مصر 

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/1531085-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%C2%A0%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%C2%BB
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1531085-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%C2%A0%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%C2%BB
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 تطورات املشهد االقتصادي
)بوابة  مليون متر 1.8مليارات جنيه بقطعة أرض مساحتها  3نائب حلوان: إهدار 

 األخبار(

 )بوابة األهرام( وزير املالية: األمور ال تقاس باألرقام فقط

 )بوابة األخبار( يبحثان امللفات املشتركة« اإلنتاج الحربي»و« الزراعة»وزيرا 

 )الوطن( عودة أزمة رسوم البيليت إلى سوق الحديد.. و"الصناعة" تلتزم الصمت

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/2990241/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7-1.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990241/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7-1.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990241/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7-1.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2365362.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2365362.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2989827/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2989827/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4549582
https://www.elwatannews.com/news/details/4549582
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"التنمية األفريقي" يوافق ىلع قرض لدعم عمليات التأجير التمويلي يف مصر 
 )الوطن(

 )الوطن( 2019ملصريين بالخارج خالل أكتوبر مليون دوالر زيادة يف تحويالت ا 261.0

 )الوطن( البنك املركزي: سددنا مستحقات شركات النفط األجنبية املتأخرة

 مليار جنيه بتمويل ذاتي 300رئيس "اإلدارية": أولى مراحل العاصمة تكلفت 
 )الوطن(

 رسميا.. "فودافون" توقع مذكرة تفاهم لبيع حصتها لصالح "اتصاالت السعودية"
 )الوطن(

هم ىلع أموال العمالء آخرين الستيالئ 3لـ أعوام  10املؤبد ملدير بنك و
 )الشروق(ة باإلسكندري

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/4549396
https://www.elwatannews.com/news/details/4548582
https://www.elwatannews.com/news/details/4548582
https://www.elwatannews.com/news/details/4548336
https://www.elwatannews.com/news/details/4548336
https://www.elwatannews.com/news/details/4548286
https://www.elwatannews.com/news/details/4548194
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=cca08b04-1e72-44af-bdbb-38b87ec4cd5f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=cca08b04-1e72-44af-bdbb-38b87ec4cd5f
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 )الشروق( شركات بالبورصة خالل العام الجاري 4سي آي كابيتال: طرح 

)املصري  مليار جنيه 8.3تنعش البورصة وتقودها ملكاسب « صفقة فودافون»
 اليوم(

 (21)عربي هذه أبرز خسائر مصر من تخارج فودافون العاملية وعودة وجلوفو

 معيط: الحكومة ليس لديها القدرة ىلع توفير مليون فرصة عمل سنويا
 )الوطن(

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=54e8d192-6edd-4cb7-a9e1-c8fa50c807a5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012020&id=54e8d192-6edd-4cb7-a9e1-c8fa50c807a5
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1466338
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1466338
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1466338
https://arabi21.com/story/1241134/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4549496
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

)بوابة « بيان صفقة السالم» بسبب ضياء رشوان: هشام يونس مطالب باالعتذار
 األخبار(

 التعليم
 )الوطن( جامعة القاهرة: سنسمح بالتنقل بالنقاب داخل الجامعة دون التدريس به

 السياحة
 )اليوم السابع( مصادر: رحالت مصر للطيران تسير بشكل منتظم للصين

 )مصر العربية( مصير السياح الصينيين يف مصر؟ ا.. مبعد انتشار فيروس كورونا

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/2990345/1/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86--%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-..-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9--%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990345/1/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86--%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-..-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9--%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990345/1/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86--%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-..-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9--%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
https://www.elwatannews.com/news/details/4549604
https://www.elwatannews.com/news/details/4549604
https://www.youm7.com/story/2020/1/30/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%82%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3/4610191
https://www.youm7.com/story/2020/1/30/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%82%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3/4610191
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1531094-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1531094-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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 الصحة
 األهرام( )بوابة "الصحة" تنفي ظهور حاالت مشتبه يف إصابتها بفيروس "كورونا"

 الطرق واملواصالت
 )الوطن( نائب: سماسرة يبيعون تذاكر القطارات بضعف ثمنها داخل املحطة

 األقباط
 )الوطن( يستقبل وفدا من الكنيسة اإلثيوبية تواضروس

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/2365413.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4548712
https://www.elwatannews.com/news/details/4548712
https://www.elwatannews.com/news/details/4549384
https://www.elwatannews.com/news/details/4549384


9 | P a g e  

 موجز الصحافة
J 30 ||العدد األول anuary 2020 

 

 

 

 

 

 

 العسكري شهدت املاتطور

 

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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 املشهد السيناويتطورات 

 
Contents 

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

 0 .............................. )الجزيرة( وساما السيس   منح عن تعتذر ألمانية أوبرا دار للديمقراطية"..  ومعاد "مستبد

كل السيس    0 ............................ األخبار( )بوابة الليبية واألزمة الفلسطينية القضية تطورات هاتفًيا يبحثان ومير

  يتلق   السيس  
ً
  اتصال

 
 0 ................. األخبار( )بوابة الفلسطينية القضية لبحث األوروب    المجلس رئيس من هاتفيا

 0 ..................................................... األخبار( )بوابة اإلدارية الرقابة هيئة يزور مرص لدى السعودي السفير 

ه شكري    الخارجية للتدخالت رفضهما يؤكدان الفرنس   ونظير
 
 1 .................................... األخبار( )بوابة ليبيا ف

 1 ...................................... العربية( رص)م «القرن صفقة» لـ عربية قيادات دعم من تندهش أمريكية صحيفة

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية

شح باب فتح  2 .................................................................. األهرام( )بوابة اليوم المحامير   لنتخابات الي 

قية:  محافظ طة الجيش لشهداء تذكاري نصب إقامة الشر  2 ........................ األهرام( )بوابة الساعة بميدان والشر

يف":   2 .............................. )الوطن( الشيرية التجارب قانون هدف العلم   البحث من الستفادة تعظيم "الشر

 2 .................................... )الوطن( المنتخبة للمجالس اإلخوان تسلل لمنع األحزاب وسيلة المطلقة..  القائمة

   محطة أول ببناء
 
 3 .............................................. العربية( )مرص «النووي العرص» مرص دخول الضبعة..  ف

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد القتصادي

 4 ............................. األخبار( )بوابة مي   مليون 1.8 مساحتها أرض بقطعة جنيه مليارات 3 إهدار حلوان:  نائب

 4 ................................................................... األهرام( )بوابة فقط باألرقام تقاس ل األمور المالية:  وزير

كة الملفات يبحثان «الحرب    اإلنتاج»و «الزراعة» وزيرا  4 ............................................األخبار( )بوابة المشي 

م و"الصناعة" الحديد..  سوق إىل البيليت رسوم أزمة عودة  4 ........................................ )الوطن( الصمت تلي  

" "التنمية  
   التمويىل   التأجير  عمليات لدعم قرض عىل يوافق األفريق 

 
 5 ................................... )الوطن( مرص ف

   زيادة دولر مليون 261.0
 
 5 ................................. )الوطن( 2019 أكتوبر خالل بالخارج المرصيير   تحويالت ف

كات مستحقات سددنا المركزي:  البنك  5 ............................................. )الوطن( المتأخرة األجنبية النفط شر

   بتمويل جنيه مليار 300 تكلفت العاصمة مراحل أوىل "اإلدارية":  رئيس
 
 5 ................................... )الوطن( ذاب

 5 ........................... )الوطن( السعودية" "اتصالت  لصالح حصتها لبيع تفاهم مذكرة توقع "فودافون" رسميا.. 

وق( باإلسكندرية العمالء أموال عىل لستيالئهم آخرين 3 لـ أعوام 10و بنك يرلمد المؤبد  5 ....................... )الشر

كات 4 طرح كابيتال:  آي س   وق( الجاري العام خالل بالبورصة شر  6 ....................................................)الشر

 6 ................................ اليوم( )المرصي جنيه مليار 8.3 لمكاسب وتقودها البورصة تنعش «فودافون صفقة»

 6 ........................................... (21)عرب    وجلوفو وعودة العالمية فودافون تخارج من مرص خسائر أبرز هذه

 6 ......................................... )الوطن( سنويا عمل فرصة مليون توفير  عىل القدرة لديها ليس الحكومة معيط: 

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

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

 7 ........................ األخبار( )بوابة «السالم صفقة بيان» بسبب بالعتذار مطالب يونس هشام رشوان:  ضياء

 7 .......................................................................................................................... التعليم

 7 ................................. )الوطن( به التدريس دون الجامعة داخل بالنقاب بالتنقل سنسمح القاهرة:  جامعة

 7 ........................................................................................................................ السياحة

ان مرص رحالت مصادر:   7 .............................................. السابع( )اليوم للصير   منتظم بشكل تسير  للطير

وس انتشار بعد    الصينيير   السياح مصير  ما كورونا..  فير
 
 7 ..................................... العربية( )مرص مرص؟ ف

 8 ....................................................................................................................... الصحة

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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   "الصحة"
   مشتبه حالت  ظهور تنق 

 
وس إصابتها ف  8 ...................................... األهرام( )بوابة "كورونا" بفير

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

 8 ............................................ )الوطن( المحطة داخل ثمنها بضعف القطارات تذاكر يبيعون سماشة نائب: 

 8 ......................................................................................................................... األقباط

وس  8 ...................................................................... )الوطن( اإلثيوبية الكنيسة من وفدا يستقبل تواض 

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

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي

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 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
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/

