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 . آية حامد و كمال خليل  و شادي أبو زيد  اإلفراج عن     
 . أحزاب معارضة تشارك يف الحوار املجتمعي لـ»دعم مصر«  
 . امللك سلمان يبعث برسالة خطية للسيسي  
 . سيناء رئيس األركان يتفقد عدًدا من األكمنة واإلرتكازات األمنية بشمال   
 . اإلفتاء: جماعات اإلسالم السياسي تلخص الدين يف جماعة اإلخوان  
»قومي حقوق اإلنسان« يطالب بالتوسع يف العفو واإلفراج الشرطي عن   

 . السجناء 

  
  

 هذا العدد: يف

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://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
 )اليوم السابع(  سيسيلليبعث برسالة خطية  امللك سلمان

وزير الخارجية يترأس اجتماعات املجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي بأديس أبابا  
 )بوابة األهرام( لليوم الثاني

 )الشروق(  سامح شكري يلتقي بوزيرة الخارجية الكينية الجديدة

 )اليوم السابع( واإلرهاب ىلع جدول أعمال املجلس    الليبي: امللف  األفريقي االتحاد  

 )الشروق(  مصر والبحرين تبحثان تبادل الخبرات يف عدد من األمور املشتركة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/2/6/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89/4620244
http://gate.ahram.org.eg/News/2368580.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022020&id=ae94ed8b-b84b-4eed-b2e4-6f2eb0d25d6a
https://www.youm7.com/story/2020/2/6/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89/4619951
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022020&id=7bcade9e-cb88-4805-b2e1-637ffef069cc


1 | P a g e  

 موجز الصحافة

 February 2020 7 ||023العدد 

 

 

 

 

 

 

وزارة الخارجية تستضيف سفراء الدول األوروبية املعتمدين بالقاهرة ملناقشة  
 )بوابة األهرام(  قات الثنائية والقضايا ذات االهتمامالعال

ين يف معركتها ضد  السفير املصري ببكين يؤكد تضامن وثقة مصر يف فوز الص
 )الشروق( فيروس كورونا

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/2368504.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022020&id=67b412a3-0cf0-4d33-a1c8-767e8cc857bd
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 تطورات السياسة الداخلية
  أحزاب معارضة تشارك يف الحوار املجتمعي لـ»دعم مصر« حول قانون املحليات 

 )الشروق(

سيسي  املحليات استجابة لتوجيهات المستقبل وطن: جلسات الحوار حول قانون 
 )الدستور(

 )الشروق( أبو شقة: يجب عقد حوار مجتمعي حول قانون املحليات

  قوانين ملجلسي النواب الشيوخ وممارسة الحقوق السياسية  3الوفد: نعد 
 )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=05022020&id=812828d6-fe22-4e53-b88d-6e093d464040
https://www.dostor.org/2993799
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022020&id=729c31d5-7727-4265-b7ed-1cd5e6e0b3fc
https://www.elwatannews.com/news/details/4561666
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 )الوفد( رئيس الوفد يكشف رؤيته يف انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب

 )مصر العربية(  اليوم.. بدء االنتخابات التكميلية لدائرتي الجيزة وملوي بالخارج 

 )مدى مصر(  اء« يوافق ىلع مشروع لتعديل »األحوال الشخصية«»الوزر

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2789107-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1531945-3-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%C2%AB%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%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://madamasr.com/ar/2020/02/06/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-6-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86/
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 االقتصاديتطورات املشهد 
 )الشروق(  السيسي: خطة طموحة إلعادة القطن املصري لسابق عهده

 )مصراوي(   السيسي يوافق ىلع التعديل الثالث التفاقية مساعدة بين مصر وأمريكا

قرار جمهوري باملوافقة ىلع مذكرة التفاهم بين مصر واالتحاد األوروبي بشأن إطار  
 )الشروق( الدعم املوحد

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=06022020&id=f8506901-7b10-4d34-845d-24594171acbf
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/2/6/1719135/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022020&id=dcc482bb-4056-4678-aac9-54bac62f6907
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ىلع اإلذن لوزير املالية بضمان »القابضة للقطن    النهائي  الرأيالبرملان يستعد ألخذ  
 )الشروق(  والغزل والنسيج«

الكارتة" بطريق  “لـ سؤال برملاني من وكيل "دفاع النواب" حول إقامة بوابات 
 )البوابة نيوز( السويس

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=06022020&id=5b5e154f-267e-411c-bd7b-47e36e50816d
https://www.albawabhnews.com/3894974
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 املؤسسات الدينية 

 )الشروق(  اإلفتاء: جماعات اإلسالم السياسي تلخص الدين يف جماعة اإلخوان

 التعليم 
 الجزيرة مباشر()املصريين ضد وزير التعليم  مرات يفجر غضب    3تغيير نتيجة الثانوية  

 )مصر العربية(   القصة الكاملة العتداء طالب مسلح ىلع أستاذه بجامعة اإلسكندرية

  وزير التعليم العالي يوجه بتوقيع أقصى عقوبة ىلع طالب تجارة اإلسكندرية 
 الشروق()

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=06022020&id=ba07cd97-7db8-453c-ac17-a39361132a9e
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1531910-%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-%C2%AB%D8%B7%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A9%C2%BB--%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022020&id=55ecdc98-1bcb-4d9b-a746-da189a5a8a07
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022020&id=55ecdc98-1bcb-4d9b-a746-da189a5a8a07
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022020&id=55ecdc98-1bcb-4d9b-a746-da189a5a8a07
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 )مصر العربية(  تفاصيل دعوة طالب البرازيل للدراسة يف مصر

 النقل واملواصالت
 )مصر العربية(  أسوشيتد برس: التراخي سبب حادث أسوان

 الصحة والسكان 
 )مصر العربية(  مصرًيا العودة من الصين؟  44رغم تفشي كورونا املميت.. ملاذا رفض 

 )مصر العربية(  كمامات كورونا يف السوق املصرية.. »الذعر« يضاعف السعر

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%A9/1531866-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84--%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%A0
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1531952-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1531927-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B6%D9%84-44-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1531935-%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--%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A---%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%81--%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
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)مصر   طبيبات املنيا والعمومية الطارئة.. انتفاضة إلصالح ما أفسده »التعسف«
 العربية( 

 )مصر العربية(   اليوم العاملي ملناهضته.. أرقام صادمة عن الختان بمصريف

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%B1/1531912-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7--%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7---%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9--%D8%A8%D9%80--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-10-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1531912-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7--%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7---%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9--%D8%A8%D9%80--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-10-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1531915-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%AA%D9%87--%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد األمني
 )مدى مصر( أخبار الحبس

 )مدى مصر(  محمد فهمي يتنازل عن دعواه ضد »الجزيرة«

  وق اإلنسان« يطالب بالتوسع يف العفو واإلفراج الشرطي عن السجناء »قومي حق
 )املصري اليوم(

 

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/2020/02/06/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-6-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86/
https://madamasr.com/ar/2020/02/06/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-6-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1468791
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 العسكري شهدت املاتطور
 )مصراوي(  األمنية بشمال سيناء واإلرتكازاتاألركان يتفقد عدًدا من األكمنة رئيس 

 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/2/6/1719368/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%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%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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