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 سامح شكري يتلقى اتصاال هاتفيا من نظيره الروسي  
 نائًبا يقدمون مشروع تعديل لتسهيل سحب الثقة من الوزراء  60 
 تراجع مؤشر مديري املشتريات يف مصر مع انخفاض النشاط التجاري  
 تقرر تصفية الشركة « املصرية للمالحة»الجمعية العمومية لـ 
 مسؤول باألوقاف املصرية يطالب باالعتذار عن "الفتوحات اإلسالمية"  
 لخصخصة شركاتها« السيادي»القوات املسلحة تستعين بـ  

  
  
  
  

 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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 تطورات السياسة الخارجية
 )بوابة األهرام(سامح شكري يتلقى اتصاال هاتفيا من نظيره الروسي 

ـ السيسي عقب عودة  تعليق  )بوابة األخبار( يف اليمن املحتجزينصيادا مصريا  23ال

 )بوابة األهرام( السفير أحمد فاروق ُيقدم أوراق اعتماده للرئيس اليمني

ة ملجلس الخارجية تدعو املصريين بالخارج للمشاركة فى االنتخابات التكميلي
 بوابة األهرام() النواب

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/2367566.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2367566.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993600/1/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8032-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993600/1/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8032-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2367625.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2367625.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2367599.aspx
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 )الوطن(سفيري كندا ونيوزلندا لتعزيز العالقات  يلتقيرئيس خارجية النواب 

  

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/4558184
https://www.elwatannews.com/news/details/4558184
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( مرتضى منصور يعتذر عن الترشح ملنصب نقيب املحامين

 )بوابة األخبار(العليا لألخوة اإلنسانية تحتفل بالذكرى األولى لتوقيع الوثيقة 

 )بوابة األخبار(ادية لطفي انتصار السيسي تنعي الراحلة ن

 )بوابة األخبار(السيسي يوجه بتحديث منظومة املخابز وتشديد الرقابة 

السيسي يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران املدني وجميع الشركات 
 بوابة األهرام() لهالتابعة 

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/2993257/1/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993257/1/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993648/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993648/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993621/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993621/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993516/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993516/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2367627.aspx
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 )املصري اليوم( نائًبا يقدمون مشروع تعديل لتسهيل سحب الثقة من الوزراء 60

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1468291
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1468291
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق( املشتريات يف مصر مع انخفاض النشاط التجاري مديريتراجع مؤشر 

 )بوابة األخبار( مليار جنيه بختام تعامالت الثالثاء 2.4البورصة املصرية تخسر 

 )بوابة األهرام( تصنيع سيارة مشتركة« يشيميتسوب»تبحث مع « العربية للتصنيع»

 )الوطن( ألف فرصة عمل اآلن 800الفقي: االقتصاد املصري قادر ىلع توفير 

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=e3218cb9-1dce-4d8b-980b-4a103522cc3e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022020&id=e3218cb9-1dce-4d8b-980b-4a103522cc3e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993373/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-2.4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993373/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-2.4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
http://gate.ahram.org.eg/News/2367516.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2367516.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4558842
https://www.elwatannews.com/news/details/4558842
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 )الشروق( مليار دوالر 1.8شركة سويسرية تستثمر يف مصر بقيمة  60االستثمار: 

 )املصري اليوم( من مصر تخارجهيعلن حقيقة « بلوم»بنك 

 مدى مصر() الشركةتقرر تصفية « املصرية للمالحة»الجمعية العمومية لـ

 )مدى مصر(% لألهالي 17% مناطق استثمارية و32«: مخطط الوراق»

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=a64fa8be-5866-4c33-8074-bab2e0683547
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022020&id=a64fa8be-5866-4c33-8074-bab2e0683547
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1468210
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1468210
https://madamasr.com/ar/2020/02/04/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-4-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%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%b9%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/02/04/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-4-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%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%b9%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/02/04/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-4-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%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%b9%d9%8a/
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 )الجزيرة( "صفقة القرن" تطيح بتوفيق عكاشة وتتسبب يف وقف برنامجه

 )الوطن( كورونا جزء من حرب بيولوجية ضد الصين بسمة وهبة: ال استبعد أن يكون

 )الوطن(األىلع لإلعالم يواصل التحقيق يف شكوى "زين" ضد "حقائق وأسرار" األحد 

 )الشروق( سدت اإلعالم العربياإلعالمي العربي: مواقع التواصل االجتماعي أف

 التعليم
 )الوطن( ىلع خطى "القاهرة وعين شمس".. جامعتان تنتفضان ضد النقاب

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%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/4559023
https://www.elwatannews.com/news/details/4559023
https://www.elwatannews.com/news/details/4557946
https://www.elwatannews.com/news/details/4557946
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022020&id=2dd29485-c790-43d5-8731-656e75fdbc0b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022020&id=2dd29485-c790-43d5-8731-656e75fdbc0b
https://www.elwatannews.com/news/details/4558270
https://www.elwatannews.com/news/details/4558270
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 )بوابة األخبار( نائب وزير التعليم يلتقي سفير جيبوتي لبحث سبل التعاون

 )الوطن( رئيس جامعة طنطا: لن أحظر النقاب.. ولدّي أسبابي

 السياحة
 )بوابة األهرام( محافظ جنوب سيناء يلتقي ممثلي شركة إنجليزية

 الطرق واملواصالت
 )الوطن(الذكي  سوتوبيجنيها لأل 81بـ التذكرة 

 أخرى
 )الجزيرة( مسؤول باألوقاف املصرية يطالب باالعتذار عن "الفتوحات اإلسالمية"

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/2993544/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993544/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4558772
https://www.elwatannews.com/news/details/4558772
http://gate.ahram.org.eg/News/2367660.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2367660.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4557756
https://www.elwatannews.com/news/details/4557756
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%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-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%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-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 العسكري شهدت املاتطور
 )الجزيرة( ا ىلع تركيا وإيران وإسرائيلالجيش املصري التاسع عامليا متفوق

 )مدى مصر( لخصخصة شركاتها« السيادي»القوات املسلحة تستعين بـ

القوات املسلحة تنظم اختبارات الختيار املتميزين يف االتصاالت من املجندين 
 )بوابة األخبار( والضباط االحتياط

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%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://madamasr.com/ar/2020/02/04/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-4-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%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%b9%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/02/04/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-4-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%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%b9%d9%8a/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993467/1/%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%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993467/1/%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%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7
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 تطورات املشهد األمني
الدستور جددت نيابة أمن الدولة العليا أمس، حبس الصحفي ورئيس حزب  -

املركز املصري ) 2019لسنة  488يوًما ىلع ذمة القضية رقم  15السابق، خالد داود، 
 (للحقوق االقتصادية واالجتماعية

أخلت محكمة الجنايات سبيل الناشط االشتراكي كمال خليل بتدابير احترازية  -
املفوضية املصرية للحقوق )ىلع ذمة التحقيقات يف نفس القضية، بحسب 

التي أضافت أن املحامين يف انتظار معرفة قرار النيابة باالستئناف من  ،(والحريات
 عدمه.

 15، محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القويةجددت نيابة أمن الدولة حبس   -
 .2019لسنة  1781يوًما ىلع ذمة القضية رقم 

ت جدد« أمن الدولة العليا»اليوم، إن  املفوضية املصرية للحقوق والحرياتقالت   -
، وحسين السباك ىلع «دار الثقافة»حبس كٍل من حسن مصطفى صاحب مكتبة 

مشاركة جماعة ». يواجه املتهمون عدة اتهامات بينها 1798ذمة القضية رقم 
 «.إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

و الساخر شادي أبو زيد، اليوم، إخالء سبيل مدّون الفيدي« جنايات القاهرة»قررت  -
، وسبق أن أخلت املحكمة 2018لسنة  621بتدابير احترازية، ىلع ذمة القضية رقم 

نفسها سبيل أبو زيد، لكن نيابة أمن الدولة استأنفت القرار، وقبلت املحكمة 
، التي أشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبيراالستئناف لُيعاد حبسه، بحسب 

أيًضا إلى إخالء سبيل مراسل قناة النهار، عبد الرحمن ياسين بتدابير احترازية، 
اتهامات بـ . يواجه أبوزيد وياسين 2019لسنة  1250ىلع ذمة القضية رقم 

 .«االنضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة»

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/ecesr/photos/a.261741193869449/2798167740226769/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCwZBv1oUVIP5kTI6jevtyNqhD3lYt52Rq0Au2lZDsYmJR3LPJkN2YfJGO1edkTnJtx4WPZ_k3XxqLwygn0-hQfacpqrIvn7vOSoDtbyNOf8MBHmpbVSwv5tf6MxTD7IgfEpd74BcIQz1KEIhF_wlmhSTpglY2qWVSJlnj26rJ9YcEycluYd0gVRLv7vWSzKR-ntKy0_a4FLTSu_QjQXiJis0JKV4FpPyMzX_9yYG9DGUyE4k19OTMVYrx3X54-vSXx0htsnl-KnmUGRCdfIV1e-FI4hzNOVDh6AnAZQu34Tbx5xv5X7bHbRZbVjsFwXEVgbDSEaR3P69sDOyPU_UNqNA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecesr/photos/a.261741193869449/2798167740226769/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCwZBv1oUVIP5kTI6jevtyNqhD3lYt52Rq0Au2lZDsYmJR3LPJkN2YfJGO1edkTnJtx4WPZ_k3XxqLwygn0-hQfacpqrIvn7vOSoDtbyNOf8MBHmpbVSwv5tf6MxTD7IgfEpd74BcIQz1KEIhF_wlmhSTpglY2qWVSJlnj26rJ9YcEycluYd0gVRLv7vWSzKR-ntKy0_a4FLTSu_QjQXiJis0JKV4FpPyMzX_9yYG9DGUyE4k19OTMVYrx3X54-vSXx0htsnl-KnmUGRCdfIV1e-FI4hzNOVDh6AnAZQu34Tbx5xv5X7bHbRZbVjsFwXEVgbDSEaR3P69sDOyPU_UNqNA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1521113594719035/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1521113594719035/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ecesr/photos/a.261741193869449/2798138426896367/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBrOnZMMmoaE6ZFPKBZRb2HS0qZWGWFLUSs7zjjsnpU41s5jjHW8his5XqtKhhl9JiGmxF6gqVpqsqQKztChh158hLzVMVl_CWHZX3p2LWu4PAZy6BhyBxvXWRpfaYbHTRq9PmpOU-HhH_i8g1S1M687iYMZmiKHMQJPBx1qnX3w5c-B201s2sK7F0TlWiMLC1--vXf3XOiFqGKFQrYJBMaQ9qQzRgvtJrHCFGk1y7bjzAG5orOlUHOPpa6PG3c_g7DuQ3ZGl40eTc8UEoig_9ByjXHOdlcKru8zmSmPYG75JpCMfNnqcqJfFMUwTogGc5Y-u82-LLR1MrR1VmmyNUvvQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecesr/photos/a.261741193869449/2798138426896367/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBrOnZMMmoaE6ZFPKBZRb2HS0qZWGWFLUSs7zjjsnpU41s5jjHW8his5XqtKhhl9JiGmxF6gqVpqsqQKztChh158hLzVMVl_CWHZX3p2LWu4PAZy6BhyBxvXWRpfaYbHTRq9PmpOU-HhH_i8g1S1M687iYMZmiKHMQJPBx1qnX3w5c-B201s2sK7F0TlWiMLC1--vXf3XOiFqGKFQrYJBMaQ9qQzRgvtJrHCFGk1y7bjzAG5orOlUHOPpa6PG3c_g7DuQ3ZGl40eTc8UEoig_9ByjXHOdlcKru8zmSmPYG75JpCMfNnqcqJfFMUwTogGc5Y-u82-LLR1MrR1VmmyNUvvQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1521087264721668/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBl6gRNxS9sOzCR0MQZ2q71OE_xi8teGgs-s12YErAI-BfmdQGgR28reoE2grqkPpqBl0NsCnW2YYSwb6PXND28uMCnNLWfWgA9MxaFRQ-WiAi_B1i309YsyKRS1l2F_72v0iIV2vvNytfIX7jOu8c0MXsNl6bXPI9DUqj63w5seZGbMMkIbr5zxVMmiEYodh9AviHJppi70ZNSDNQROxxnD3w6gOCBsJWdWMZj0wVk-7iDI3F1D0uYUgqLumb47MqoxDuZ7Id7UwoSHx877_QiMQG6fJMAZqOsOHLxJDOzbCTY659OL8qbFZK_1cZTZVV2uKvK-cuvVtK5sk64fVxY_g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1521087264721668/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBl6gRNxS9sOzCR0MQZ2q71OE_xi8teGgs-s12YErAI-BfmdQGgR28reoE2grqkPpqBl0NsCnW2YYSwb6PXND28uMCnNLWfWgA9MxaFRQ-WiAi_B1i309YsyKRS1l2F_72v0iIV2vvNytfIX7jOu8c0MXsNl6bXPI9DUqj63w5seZGbMMkIbr5zxVMmiEYodh9AviHJppi70ZNSDNQROxxnD3w6gOCBsJWdWMZj0wVk-7iDI3F1D0uYUgqLumb47MqoxDuZ7Id7UwoSHx877_QiMQG6fJMAZqOsOHLxJDOzbCTY659OL8qbFZK_1cZTZVV2uKvK-cuvVtK5sk64fVxY_g&__tn__=-R
https://afteegypt.org/law_unit/2019/01/13/15060-afteegypt.html?fbclid=IwAR0z6OFVgVF9sQtuZ39mLnvCW6RM4tvfYXtR5jf6gTZ6yCT38x-KL3GK9-0
https://afteegypt.org/law_unit/2019/01/13/15060-afteegypt.html?fbclid=IwAR0z6OFVgVF9sQtuZ39mLnvCW6RM4tvfYXtR5jf6gTZ6yCT38x-KL3GK9-0
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 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية

شح عن يعتذر منصور مرتض    2 ........................................................ األخبار( )بوابة المحامير   نقيب لمنصب الي 

 2 ..................................................... األخبار( )بوابة الوثيقة لتوقيع األوىل بالذكرى تحتفل اإلنسانية لألخوة العليا

   نادية الراحلة تنع   السيس   انتصار
 2 ............................................................................... األخبار( )بوابة لطق 

 2 .......................................................... األخبار( )بوابة الرقابة وتشديد المخابز منظومة يثبتحد يوجه السيس  

ان بقطاع للنهوض الجهود بتكثيف يوجه السيس      الطير
كات وجميع المدن   2 ................... األهرام( )بوابة له التابعة الشر

وع يقدمون نائًبا 60  3 ................................................ اليوم( )المرصي الوزراء من الثقة سحب لتسهيل تعديل مشر

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

   ياتالمشي   مديري مؤشر  تراجع
 
وق( التجاري النشاط انخفاض مع مرص ف  4 ................................................ )الشر

 4 .................................................. األخبار( )بوابة الثالثاء تعامالت بختام جنيه مليار 2.4 تخش المرصية البورصة

  » مع تبحث «للتصنيع العربية»
كة سيارة تصنيع «ميتسوبيسر  4 ............................................. األهرام( )بوابة مشي 

 :  
 4 .................................................... )الوطن( اآلن عمل فرصة ألف 800 توفير  عىل قادر المرصي االقتصاد الفق 

كة 60 االستثمار:     تستثمر سويشية شر
 
وق( دوالر مليار 1.8 بقيمة مرص ف  5 ................................................ )الشر

 5 ......................................................................... اليوم( )المرصي مرص من تخارجه حقيقة يعلن «بلوم» بنك

كة تصفية تقرر «للمالحة المرصية»لـ العمومية الجمعية  5 ........................................................ مرص( )مدى الشر

 5 ........................................................... مرص( )مدى لألهاىل   %17و استثمارية مناطق %32 «:الوراق مخطط»

 6 ........................................................................................................... تطورات المشهد المجتمع  

 6 ..................................................................................................................................... اإلعالم

   وتتسبب عكاشة بتوفيق تطيح القرن" "صفقة
 
 6 ........................................................ )الجزيرة( برنامجه وقف ف

 6 .......................................... )الوطن( الصير   ضد بيولوجية حرب من جزء كورونا يكون أن استبعد ال وهبة:  بسمة

   التحقيق يواصل لإلعالم األعىل
 
 6 ......................................... )الوطن( األحد وأشار" "حقائق ضد "زين" شكوى ف

:  اإلعالم   وق( العرن    اإلعالم أفسدت االجتماع   التواصل مواقع العرن    6 ..................................................... )الشر

 6 ..................................................................................................................................... التعليم

 6 ................................................. )الوطن( النقاب ضد تنتفضان جامعتان شمس"..  وعير   "القاهرة خىط عىل

   التعليم وزير نائب
   سفير  يلتق 

 7 ................................................... بار(األخ )بوابة التعاون سبل لبحث جيبون 

 7 .................................................................. )الوطن( أسبان    ولدي   النقاب..  أحظر لن طنطا:  جامعة رئيس

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

   سيناء جنوب محافظ
كة ممثىل   يلتق  ية شر  7 ................................................................األهرام( )بوابة إنجلير 

 7 ..................................................................................................................... الطرق والمواصالت

 7 ................................................................................... )الوطن( الذك   لألوتوبيس جنيها 18 بـ التذكرة

https://almarsad.co.uk/
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 7 ....................................................................................................................................... أخرى

 7 .............................................. )الجزيرة( اإلسالمية" "الفتوحات عن باالعتذار يطالب المرصية باألوقاف مسؤول

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري

 8 ........................................................ )الجزيرة( وإشائيل وإيران تركيا عىل متفوقا عالميا التاسع المرصي الجيش

كاتها لخصخصة «السيادي»بـ تستعير   المسلحة القوات  8 .......................................................... مرص( )مدى شر

ين الختيار اختبارات تنظم المسلحة القوات    المتمير 
 
 8 ...... األخبار( )بوابة االحتياط والضباط المجندين من االتصاالت  ف

  
 9 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

   حبس أمس، العليا الدولة أمن نيابة جددت -
 ذمة عىل يوًما 15 داود، خالد السابق، الدستور حزب ورئيس الصحق 

 9 .............................................. واالجتماعية( االقتصادية للحقوق المرصي )المركز 2019 لسنة 488 رقم القضية

اك   الناشط سبيل الجنايات محكمة أخلت -
ازية بتدابير  خليل كمال االشي     التحقيقات ذمة عىل احي 

 
 القضية، نفس ف

   والحريات(، للحقوق المرصية )المفوضية بحسب
   المحامير   أن أضافت الن 

 
 من باالستئناف النيابة قرار معرفة انتظار ف

 9 ........................................................................................................................................... عدمه. 

 1781 رقم القضية ذمة عىل يوًما 15 القصاص، محمد القوية، مرص حزب رئيس نائب حبس الدولة أمن نيابة جددت  -

 9 ................................................................................................................................... . 2019 لسنة

 مصطق   حسن من كل   حبس جددت «العليا الدولة أمن» إن اليوم، والحريات للحقوق المرصية المفوضية قالت  -

 بينها اتهامات عدة المتهمون يواجه . 1798 رقم القضية ذمة عىل السباك وحسير   ،«الثقافة دار» مكتبة صاحب

 9 ................................... «.االجتماع   التواصل وسائل استخدام وإساءة بأغراضها العلم مع إرهابية جماعة مشاركة»

ن سبيل إخالء اليوم، «القاهرة جنايات» قررت - ازية، بتدابير  زيد، أبو شادي الساخر الفيديو مدو   القضية ذمة عىل احي 

 وقبلت القرار، استأنفت الدولة أمن نيابة لكن زيد، أبو سبيل نفسها المحكمة أخلت أن وسبق ،2018 لسنة 621 رقم

،والت الفكر حرية مؤسسة بحسب حبسه، لُيعاد االستئناف المحكمة    عبير
ا أشارت الن 

ً
 قناة مراسل سبيل إخالء إىل أيض

ازية، بتدابير  ياسير   الرحمن عبد النهار،  بـ اتهامات وياسير   أبوزيد يواجه . 2019 لسنة 1250 رقم القضية ذمة عىل احي 

 9 ....................................................................................... «.كاذبة أخبار ونشر  إرهابية، لجماعة االنضمام»
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