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 بكري: حفتر أكد لي تقديره لجهود السيسي لحل األزمة الليبية  
 مواطن حصلوا ىلع العفو الرئاسي  800ألفا و 21عالء عابد:  
: أرجح إجراء انتخابات مجلس الشيوخ يف أغسطس والبرملان عالء عابد 

 بأكتوبر 
 "شعبة املستوردين": كورونا لن يؤثر ىلع الحركة التجارية بين مصر والصين  
 «16 –مرجان »ختام فعاليات التدريب البحري املصري السعودي املشترك  
 مصر: حبس شقيقة محمد محسوب بعد إخفائها قسرا لشهرين 

  
  

 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

  "بالكتونشر  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
بوابة ) وزراء الخارجية والري يواصلون مفاوضاتهم بشأن سد النهضة لليوم الثالث

 األخبار(

يوجه باتخاذ اإلجراءات لعودة من يرغب من املصريين يف مدينة "ووهان"  السيسي
 )بوابة األهرام( الصينية"

 طن()الو بكري: حفتر أكد لي تقديره لجهود السيسي لحل األزمة الليبية

 )الشروق( األمم املتحدة: نستهدف حماية املصريين من مخاطر الهجرة غير الشرعية

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/2990720/1/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990720/1/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://gate.ahram.org.eg/News/2365665.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2365665.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4550336
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=32bae10d-6eb5-4643-99d6-37f44a45df69
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=32bae10d-6eb5-4643-99d6-37f44a45df69
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 )الشروق( سفيرا إفريقيا ملد جسور التواصل 29البرملان يستقبل 

 )اليوم السابع( لمصريين بالصينلكورونا" “بـ  إصاباتالخارجية: ال صحة الكتشاف 

  

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=30012020&id=fba636a4-7a32-4c2e-bed4-dfd16142fa59
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=fba636a4-7a32-4c2e-bed4-dfd16142fa59
https://www.youm7.com/story/2020/1/31/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/4611584
https://www.youm7.com/story/2020/1/31/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/4611584
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 ت السياسة الداخليةتطورا
 )بوابة األهرام( ىلع العفو الرئاسي احصلومواطن  800ألفا و 21عالء عابد: 

عالء عابد: أرجح إجراء انتخابات مجلس الشيوخ يف أغسطس والبرملان بأكتوبر 
 )بوابة األهرام(

)بوابة  زعبد العزيماليين جنيه يف تطوير شارع البطل أحمد  10إهدار  :رملانالب
 األهرام(

 )الشروق( سيكون عام خير ىلع كل املصريين 2020وزير التموين: 

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/2365787.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2365787.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2365746.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2365649.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2365649.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2365649.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=355bcbc5-f39e-48ef-8e5a-d52d08b9eb8a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=355bcbc5-f39e-48ef-8e5a-d52d08b9eb8a
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 تطورات املشهد االقتصادي
 "شعبة املستوردين": كورونا لن يؤثر ىلع الحركة التجارية بين مصر والصين

 )الوطن(

 )الوطن( يوما 15مليار جنيه خالل  81بـ املركزي": تسوية ديون متعثرة “بـ مصادر 

 )الوطن(مليار دوالر حصيلة استثمارات "األمريكية للتنمية" يف مصر  30املشاط: 

 «ليس فيه جديد»كومة بتقدير أراضي املصانع حسب االستغالل ُمصنعون: قرار الح
 )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/4550674
https://www.elwatannews.com/news/details/4549994
https://www.elwatannews.com/news/details/4549994
https://www.elwatannews.com/news/details/4549864
https://www.elwatannews.com/news/details/4549864
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=1f2d4ea3-608a-4be2-b398-e10d07e5660c
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 2019-2018فى « القابضة لألدوية»من أرباح « املالية»مليون جنيه نصيب  45
 )الشروق(

 )الشروق( مليار جنيه 20.5تطرح أذون خزانة بقيمة « املالية»

 )املصري اليوم( فض املنازعات الضريبية دون محاكمبوزير املالية: تكليف رئاسي 

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=30012020&id=d9f0cfc2-a18f-4284-8c14-27f97624ecec
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=3f26746d-e50a-4161-a41f-7a2b01d4d76c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=3f26746d-e50a-4161-a41f-7a2b01d4d76c
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1466930
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1466930
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 يتمعاملج شهدت املاتطور
 اإلعالم

 )بوابة األخبار( وتدعو العرب التصدي لها« خطة ترامب للسالم»ترفض « الصحفيين»

 الصحة
 اليوم السابع() كورونا"“لـ شائعات أبرزهم غياب اإلجراءات الوقائية  3الصحة تفند 

 السياحة
 " فبراير املقبل300 200"مصر للطيران" تتسلم طائرة جديدة من طراز "إيرباص 

 )الوطن(

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/2990686/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6--%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--%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990686/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6--%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--%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2020/1/31/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%86%D8%AF-3-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%80/4611579
https://www.elwatannews.com/news/details/4550964
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 )بوابة األهرام( مصر للطيران تعلن استئناف رحالتها إلى املدن الصينية

 الزراعة
 ألول مرة.. الزراعة تعلن فتح أسواق الهند وموريشيوس أمام البطاطس املصرية

 )الشروق(

 األقباط
 )بوابة األهرام( كنيسة 280عالء عابد يف": تم بناء وترميم 

 )الشروق( لتوليه مهام الحكم 14تواضروس يهنئ أمير الكويت بمناسبة الذكرى 

 أخرى
ة )بواب انتحار شاب يف قنا.. وتحريات الشرطة: " بسبب لعبة الحوت األزرق"

 األهرام(

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/2365811.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2365811.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=6b031b60-ed70-4a98-bc53-b7177be2d587
http://gate.ahram.org.eg/News/2365774.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2365774.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012020&id=6d4e1ed0-2763-4b22-8c2c-2f032c64e753
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012020&id=6d4e1ed0-2763-4b22-8c2c-2f032c64e753
http://gate.ahram.org.eg/News/2365701.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2365701.aspx
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 )الوطن( العثور ىلع صحفية مشنوقة

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/4551094
https://www.elwatannews.com/news/details/4551094
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 العسكري شهدت املاتطور
 )الشروق( «16 –مرجان »املشترك  السعودي املصري البحريختام فعاليات التدريب 

 وزير الدفاع ورئيس األركان يقدمان التهنئة لوزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة
 )بوابة األخبار(

 )املصري اليوم( «طب القلب» القوات املسلحة تنظم مؤتمر

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=30012020&id=39eb8461-494f-4b78-a609-8ce3273a96a6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012020&id=39eb8461-494f-4b78-a609-8ce3273a96a6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990855/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1466866
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1466866
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 تطورات املشهد األمني
 )الجزيرة( مصر: حبس شقيقة محمد محسوب بعد إخفائها قسرا لشهرين

 )بوابة األخبار( سرة كفر الدوار للمفتياملتهم بذبح أ« الجزار»إحالة أوراق 

 
 

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%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
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