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صحيفة إسرائيلية: اإلمارات رتبت لقاء نتنياهو والبرهان بعلم السعودية  
 ومصر 

 خدمة  14توافق ىلع فرض رسوم جديدة ىلع « تضامن النواب» 
 مليون جنيه خسائر  800«..املصرية للمالحة»قطار الخصخصة يلحق بـ 
 ألف متعثر لدى البنوك  259كفايف:  
 «16 –مرجان »السعودي املشترك  ختام فعاليات التدريب البحري املصري 
 ةأبو الفتوح يرفض الرد ىلع أسئلة النيابة بعد ضمه إلى قضية جديد 

  
  

 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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 الخارجيةتطورات السياسة 
 صحيفة إسرائيلية: اإلمارات رتبت لقاء نتنياهو والبرهان بعلم السعودية ومصر

 زيرة()الج

 (21)عربي الغارديان: هل يحقق البرملان اإليطالي العدالة لريجيني؟

 )بوابة األهرام( وزارة الخارجية تستضيف السفراء األفارقة الجدد املعتمدين لدى مصر

 )الشروق( السيسي يهنئ رئيس جمهورية سريالنكا بمناسبة يوم االستقالل

 )الشروق(مصريين من مدينة ووهان الصينية اليوم  306الخارجية: سيتم إعادة 

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%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1242251/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86:-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%9F
http://gate.ahram.org.eg/News/2367304.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2367304.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022020&id=91429f67-6435-4492-a5ae-71fc287fc7b5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022020&id=91429f67-6435-4492-a5ae-71fc287fc7b5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022020&id=c857dede-724c-42d2-9706-f7337aa1744a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022020&id=c857dede-724c-42d2-9706-f7337aa1744a
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 مدى مصر() شعثبرملانًيا فرنسًيا وأوروبًيا يطالبون باإلفراج عن رامي  66

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://madamasr.com/ar/2020/02/03/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-3-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%b5%d9%89/
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( خدمة 14توافق ىلع فرض رسوم جديدة ىلع « ابتضامن النو»

 الكهرباءطلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة شركة مصر لأللومنيوم بعد قرار وزير 
 بوابة األهرام()

 لنواب": تعرضنا لالختراقات مستمرطلب إحاطة حول اختراق "الصحة".. و"اتصاالت ا
 )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/2992865/1/-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-14-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992865/1/-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-14-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2367144.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4557008
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 )الوطن(بعد خسارته بانتخابات الوفد.. "أبوشقة" يعين طارق سباق مساعدا له 

 )الوطن(جدل حول النظام االنتخابي 

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/4557128
https://www.elwatannews.com/news/details/4557128
https://www.elwatannews.com/news/details/4556672
https://www.elwatannews.com/news/details/4556672
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )مصر العربية( مليون جنيه خسائر 800«..املصرية للمالحة»صخصة يلحق بـالخقطار 

 )بوابات األخبار( مليار جنيه 2 تخسرالبورصة 

 السيسي يطالب بسرعة تشغيل املصانع املتوقفة ودعم الكيانات املتعثرة
 )بوابات األخبار(

 )الوطن( ة أبرز املستفيدين من فيروس كورونا"مصائب قوم".. املوازنة املصري

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%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1531611-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-800-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1531611-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-800-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992785/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992785/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992902/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4556888
https://www.elwatannews.com/news/details/4556888
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 )بوابات األخبار( اتفاقية التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز الخدمة الوطنية

 )الوطن(ألف متعثر لدى البنوك  259كفايف: 

 )الشروق( مليارات جنيه 7تطرح سندات خزانة بقيمة « املالية»

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/2992861/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992861/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4556952
https://www.elwatannews.com/news/details/4556952
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022020&id=c18e8049-f176-4f75-a662-d7f98971f7be
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022020&id=c18e8049-f176-4f75-a662-d7f98971f7be
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 )بوابة األهرام("الديهي" يكشف عن خلية جديدة تستهدف إسقاط الدولة 

 )الشروق( ضياء رشوان عن السوشيال ميديا: تحرض ىلع خلق العنصرية

 )الجزيرة( عن صفقة القرن "صراع بين األديان" اإلعالنمذيع مصري يؤكد: 

 التعليم
 )بوابة األخبار(قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعات «: عليم العاليالت»

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/2367264.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2367264.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022020&id=577a3200-7c8b-411c-9ce8-8d2596d8970c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022020&id=577a3200-7c8b-411c-9ce8-8d2596d8970c
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992973/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A---%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992973/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A---%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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)بوابة املتيني: حظر النقاب ىلع عضوات هيئة التدريس بجامعة عين شمس 
 األهرام(

 )الوطن( وزير التعليم: مفيش تأجيل للدراسة واللي ابنه عيان ميبعتوش املدرسة

 الصحة
 )بوابة األهرام( مصابة بفيروس "كورونا" بمصر"الصحة" تنفي ظهور حاالت 

 السياحة
 )بوابة األخبار( اليوم.. آخر فوج سياحي صيني يغادر مصر

 الطرق واملواصالت
 يضع مواصفات بوابات إلكترونية ملداخل املحطات فرنسيالسكة الحديد: مكتب 

 )اليوم السابع(

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/2367286.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2367286.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2367286.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4557616
https://www.elwatannews.com/news/details/4557616
http://gate.ahram.org.eg/News/2367281.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2367281.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993033/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993033/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2020/2/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA/4616191
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 أخرى
 )الشروق( النيران يف نفسه بكفر الشيخانتحار مسن بإشعال 

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=04022020&id=9af11125-d82a-4970-b42d-7b8c46a2ad1d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022020&id=9af11125-d82a-4970-b42d-7b8c46a2ad1d
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 العسكري شهدت املاتطور
 (21)عربي وفاة مجند بالجيش املصري تفتح ملف االنتهاكات للمجندين

 )املنتدى العربي للدفاع( مصر تطلب التعاقد ىلع فرقاطتين فريم بيرجامينى

 )بوابة الدفاع( قتالطائرة  مقدم من شركة ليوناردو ملصر لشراءعرض اإليطالي 

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/1242349/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://defense-arab.com/vb/threads/140322/page-8
https://defense-arab.com/vb/threads/140322/page-8
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 لجيش الثاني امليدانيبارئيس األركان يشهد املرحلة الرئيسية ملشروع تكتيكي 
 )بوابة األهرام(

القوات املسلحة تستضيف طلبة معهد معاوني األمن لتنفيذ "تعايش" مع ضباط 
 )بوابة األخبار( الصف

 )املصري اليوم(رية يلتقي وفًدا من أكاديمية ناصر العسك طأبو الغي

 

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/2367139.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992845/1/%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-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%22%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4%22-%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992845/1/%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-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%22%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4%22-%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1467967
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1467967
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 تطورات املشهد األمني
 )مدى مصر( أبو الفتوح يرفض الرد ىلع أسئلة النيابة بعد ضمه إلى قضية جديد

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://madamasr.com/ar/2020/02/03/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-3-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%b5%d9%89/
https://madamasr.com/ar/2020/02/03/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-3-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%b5%d9%89/
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 املشهد السيناويتطورات 
 )دويتش فيله( يتبنى عملية الهجوم ىلع خط غاز يف سيناء تنظيم الدولة

 )الثورة اليوم( ”الشيخ زويد“جنود وإصابة آخرين يف تفجير عبوة ناسفة بـ  5مقتل 

 )الجزيرة( سيدة وفتاة من إحدى أكبر قبائل شمال سيناء 32املصرية تعتقل  الشرطة

 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/a-52244575
https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/a-52244575
https://thawrah2day.com/2020/02/03/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88/
https://thawrah2day.com/2020/02/03/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/3/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/3/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 11 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

 11 ............................................... مرص( )مدى جديد قضية إل ضمه بعد النيابة أسئلة عىل الرد يرفض الفتوح أبو

 12 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي

   غاز خط عىل الهجوم عملية يتبن   الدولة تنظيم
 
 12 ......................................................... فيله( )دويتش سيناء ف

   آخرين وإصابة جنود 5 مقتل
 
 12 ............................................ اليوم( )الثورة ”زويد الشيخ“ بـ ناسفة عبوة تفجب   ف

طة  12 .......................................... )الجزيرة( سيناء شمال قبائل أكبر  إحدى من وفتاة سيدة 32 تعتقل المرصية 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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