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 السلطات املصرية تشرع بتشييد جدار جديد مع قطاع غزة  
 بالغربية « السجاد واملعدية»تعليق وزيرة الهجرة ىلع صورة  
 خوفات عمالية من تصفية شركة الحديد والصلب ت 
 بمليار جنيه.. الصغير: رصد أكبر عملية غسيل أموال يف تاريخ "البريد"  
 « سيتي ستارز»و« الرحاب»القلق من كورونا يصل إلى  
 واز سفر رامي شعثبتجديد ج« الداخلية»اإلدارية العليا تلزم  
fحطام الطائرة املقاتلة ال  نشر صورتوكالة "أعماق"    التي وقعت يف  16

 م، قرب مدينة رفح املصرية.2020شهر يناير 

  

 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
 (21)عربي السلطات املصرية تشرع بتشييد جدار جديد مع قطاع غزة

 وزير الخارجية ونظيره الدنماركي يبحثان العالقات الثنائية والقضايا املشتركة
 )بوابة األخبار(

 )بوابة األهرام( القاهرة "الجودر" يستقبل "البحارنة" أول سفير للبحرين لدى

 )بوابة األهرام( تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيرته البلغارية

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/1245632/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2999986/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2372469.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372469.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372387.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372387.aspx
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 الخارجية: سفارتنا ببكين مستمرة يف تقديم خدماتها لرجال األعمال واملستوردين
 )بوابة األهرام(

 )بوابة األهرام( شكري يلتقي نظيره الالتفي بمدينة ميونخ األملانية

شكري يؤكد لنظيره الكويتي تطلع مصر الستضافة الدورة املقبلة من اللجنة 
 )بوابة األهرام( الوزارية املشتركة الشهر املقبل

 )بوابة األهرام(رؤساء شركات مجموعة "أجورا"  اجتماعوزير الخارجية يشارك يف 

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/2372613.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372414.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372414.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372366.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372366.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372143.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372143.aspx
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 )بوابة األهرام( راقي ُسبل تعزيز التعاون الثنائي"شكري" يبحث مع نظيره الع

بوابة ) لبنانني يف وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع الوط
 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/2372080.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372080.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372081.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372081.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
رئيس جامعة القاهرة يعلن تبرع ماراثون زايد الخيري بخمسة ماليين جنيه ملعهد 

 )بوابة األهرام( األورام

 شروق()ال بالغربية« السجاد واملعدية»أول تعليق من وزيرة الهجرة ىلع صورة 

 )املصري اليوم( 2017مليون شكوى منذ يوليو  1.3تلقينا «: شكاوى الوزراء»

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/2372392.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372392.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022020&id=d31dc068-fd71-400f-8c8c-1d603065b430
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472145
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472145
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )مصر العربية( الحديد والصلبتخوفات عمالية من تصفية شركة 

 )بوابة األهرام(مليار جنيه خسائر البورصة ببداية تعامالت األسبوع  4.1

 )بوابة األخبار( ٪ ارتفاًعا يف الحصيلة الضريبية١٧وزير املالية: 

 األهرام()بوابة  مدبولي: نستهدف إنشاء منطقة استثمارية يف كل محافظة

 )بوابة األهرام(لخارج خالل نوفمبر دوالر تحويالت املصريين با مليار 2البنك املركزي: 

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/1532961-%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86--%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8--%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9--%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87%D8%A7-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1532961-%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86--%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8--%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9--%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87%D8%A7-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2372446.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372446.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2999450/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%A1%D9%A7%D9%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2999450/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%A1%D9%A7%D9%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://gate.ahram.org.eg/News/2372207.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372466.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372466.aspx
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 )بوابة األهرام(مليار جنيه لتحسين شبكة الطرق يف املحافظات  2توفير 

 )بوابة األهرام(نيفين جامع: مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا 

 )املصري اليوم( 2020مليار دوالر منذ بداية  12املركزي: مصر استقبلت 

 )الوطن( : رصد أكبر عملية غسيل أموال يف تاريخ "البريد"رالصغي .جنيه.مليار ب

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/2372261.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372261.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2371889.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2371889.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472060
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472060
https://www.elwatannews.com/news/details/4580159
https://www.elwatannews.com/news/details/4580159
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

)بوابة  تحذير من "األىلع لإلعالم" للوسائل املختلفة بشأن املشروعات القومية
 األخبار(

 مليار جنيه 4وأرباحها وصلت « تبيع الهواء»أحمد موسي: شركات االتصاالت 
 شروق()ال

 شروق()ال« كورونا»بالنسبة لـ« زي ما بيقول الكتاب»شغلها  أديب: الدولة بتعمل

 شروق()ال املصري: القطيعة بين الثورات أكبر لعنات التاريخ يعبدالله السناو

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/3000004/1/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%22-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000004/1/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%22-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000004/1/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%22-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022020&id=00736f81-7c39-4619-9754-fe819ac3409c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022020&id=77c38c8c-98ab-42db-9562-cb4508d84e93
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022020&id=1180e8b1-c24a-43db-a5eb-0d12c775f299
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 التعليم
 "التعليم" تعلن التعاقد مع خبراء يابانيين لإلشراف ىلع املدارس املصرية اليابانية

 )بوابة األهرام(

 الصحة
 الصحة العاملية تكشف تفاصيال جديدة عن حالة الكورونا املكتشفة يف مصر

 )بوابة األخبار(

 شروق()ال العائدون من الصين يغادرون الحجر الصحي يف مطروح

 )مدى مصر( «سيتي ستارز»و« الرحاب»القلق من كورونا يصل إلى 

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/2372085.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000051/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022020&id=4a5690dc-853d-4fe8-bc2d-f0f0fdfbbece
https://madamasr.com/ar/2020/02/16/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-16-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89/
https://madamasr.com/ar/2020/02/16/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-16-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89/
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 السياحة
 )مصر العربية( هذا ما قاله السائح املتهم بالتحرش عقب عودته لبريطانيا

 )بوابة األخبار(مصر للطيران ْتسير خطا منتظما بين شرم الشيخ ولندن 

 الطرق واملواصالت
 )بوابة األخبار( «العاصمة»صداع فى رأس «.. الترجمان»

 األقباط
 )بوابة األهرام( محافظ جنوب سيناء يستقبل مطران األقباط الكاثوليك

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%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1533050-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%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%A9/1533050-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000155/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%92%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000155/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%92%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000211/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-..-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000211/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-..-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-
http://gate.ahram.org.eg/News/2372507.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372507.aspx
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 بالقاهرة« إعالم من أجل كرامة اإلنسان»كنائس الشرق األوسط ينظم مؤتمر 
 شروق()ال

 أخرى
 )بوابة األهرام( حريق يف سوق الباعة الجائلين بالغردقة

 شروق()ال «غصب عن عين النقابة»ني فيديو.. هاني شاكر: محمد رمضان يغ

 )املصري اليوم( انتحار طالب ثانوي يف املنيا«.. سامحوني أنا عايش لوحدي»

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=15022020&id=d73c9932-f60f-43f1-b87d-b4ab13a83230
http://gate.ahram.org.eg/News/2372443.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372443.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022020&id=2060fa92-6f98-4dd2-ab74-4781b83a1af4
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472199
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472199
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 العسكري شهدت املاتطور
 )بوابة األخبار( «اإلنتاج الحربي»السيسي يفتتح مشروعات جديدة يف 

  السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر قائد القوات الجوية األسبق
 )بوابة األخبار(

)بوابة  الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير القوات املسلحة بجمهورية السنغال
 األخبار(

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/3000344/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A--%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-..-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000344/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A--%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-..-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000029/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000017/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%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%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000017/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%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%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000017/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%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%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
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السادس للرياضة واللياقة البدنية  الدوليالقوات املسلحة تشارك باملعرض 
 )موقع وزارة الدفاع املصرية( والصحة

 )موقع وزارة الدفاع املصرية( العاملي الطبياألشعة التداخلية باملركز  يفخبير 

 )وزارة الدفاع املصرية(الفقري جراحة املخ واالعصاب والعمود  يف فرنسيخبير 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39161
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39161
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39160
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39160
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39159
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39159


12 | P a g e  

 موجز الصحافة
J 31 ||028العدد  anuary 2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد األمني
 )الشروق( بيان من النائب العام بتفاصيل االتهامات املوجهة لباتريك جورج

 )الجزيرة(لترحيل الشاب املصري وعاقبنا املسؤولين  ناسفوزير الداخلية التركي: 

 )مدى مصر( «قضايا سبتمبر»متهم ىلع ذمة  200إخالء سبيل 

 )مدى مصر( سفر رامي شعثبتجديد جواز « الداخلية»ا تلزم اإلدارية العلي

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=16022020&id=0312a1aa-d111-4715-b23b-e12c1dabc9a6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022020&id=0312a1aa-d111-4715-b23b-e12c1dabc9a6
http://mubasher.aljazeera.net/news/%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%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B0%D9%84%D9%83
http://mubasher.aljazeera.net/news/%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%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B0%D9%84%D9%83
https://madamasr.com/ar/2020/02/16/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-16-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89/
https://madamasr.com/ar/2020/02/16/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-16-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89/
https://madamasr.com/ar/2020/02/16/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-16-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89/
https://madamasr.com/ar/2020/02/16/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-16-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89/
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 تطورات املشهد السيناوي

 

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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