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 February 2021 19||  284العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 بايدن يواصل العمل كاملعتاد مع "الديكتاتور املفضل" لترامب   
 السيسي يستقبل رئيس الحكومة الليبية الجديدة   
 برغم كورونا.. الخصخصة »تزحف« نحو القطاع الطبي يف مصر   
 بعد تصريح تامر أمين عن »الخدامات«.. »إهانة الصعايدة« تصل للبرملان   
 " أبو ظبي  IDEX 2021بمعرض " وزير الدولة لإلنتاج الحربي يشارك   
 خالل شهر.. تشييع جثامين تسعة عسكريين ُقتلوا يف شمال سيناء  
 مشروع ميناء العريش يهدد بتهجير آالف األسر )فيديو(  
 أسرة محامية مصرية معتقلة تستغيث إلنقاذها من املوت البطيء )فيديو(   
  

 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،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 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
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( )واشنطون بوست بايدن يواصل العمل كاملعتاد مع "الديكتاتور املفضل" لترامب 

 هرام()بوابة األ السيسي يستقبل رئيس الحكومة الليبية الجديدة

 )بوابة األخبار( بلوماسي بالوزارة الخارجية تعلن عن مسابقة تعيين ملحق د 

 ( 21)عربي انتقاد بايدن للسيسي ثم بيعه السالح.. تناقض أم خداع؟ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/biden-egypt-mohamed-soltan-sissi/2021/02/18/b25ca226-720a-11eb-93be-c10813e358a2_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/biden-egypt-mohamed-soltan-sissi/2021/02/18/b25ca226-720a-11eb-93be-c10813e358a2_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/biden-egypt-mohamed-soltan-sissi/2021/02/18/b25ca226-720a-11eb-93be-c10813e358a2_story.html
http://gate.ahram.org.eg/News/2610276.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2610276.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2610276.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3265395/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85
https://arabi21.com/story/1336959/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AB%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9
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الثنائي   شكري التعاون  لدفع  هاتفي  اتصال  خالل  يتشاوران  البوروندي    ونظيره 
 م( )بوابة األهرا

ا »الطرف  تتهم  أبابا  وأديس  إفريقية  وساطة  والسودان..  )مصر   لثالث«إثيوبيا 
 العربية( 

 )الشروق(  توصيات 01بـ اجتماع مصري سعودي لتعزيز التعاون املشترك.. والخروج  

 ( 21)عربي  ما سر توقيت زيارة رئيس حكومة ليبيا الجديد إلى مصر؟ 

 

 
  

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/2610307.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2610307.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2610307.aspx
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1567053-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86--%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%C2%BB
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1567053-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86--%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%C2%BB
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022021&id=88a41195-5481-42a9-a39e-2cc28fb2d5e2
https://arabi21.com/story/1336968/%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الوطن(  أمين مجلس الشيوخ: مستعدون إلجراء انتخابات اللجان النوعية

 )الجزيرة( مصر.. غضب واسع من تصريحات وزيرة التخطيط

 )الشروق( فاروق الباز: البحث العلمي املصري ال يكفي ىلع اإلطالق

 )مصر العربية(   برغم كورونا.. الخصخصة »تزحف« نحو القطاع الطبي يف مصر

  

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/5316726
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/2/18/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022021&id=1acc45ec-4b61-4c29-ad2a-1df2e2483978
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567055-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D8%B2%D8%AD%D9%81%C2%BB-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  ليار جنيه بختام التعامالتم 3.3البورصة املصرية تخسر 

)بوابة    الجمارك«: انطالق منظومة التسجيل املسبق للشحنات تجريبًيا يف إبريل»
 األهرام(

 )الوطن( »املركزي«: عملة بيتكوين بدأت تكتسب شرعية مؤسسات عاملية كبرى

 )الوطن( إصابة وزير املالية بفيروس كورونا ويخضع للعزل املنزلي 

 )الشروق( مليون وثيقة يف دار املحفوظات 2.5املالية: االنتهاء من رقمنة 

 

 
  

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/3265313/1/%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%B1-33-%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
http://gate.ahram.org.eg/News/2610162.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2610162.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5316866
https://www.elwatannews.com/news/details/5317926
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19022021&id=adaa9a0f-1c26-4572-9f4d-687fe5be9453
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

للبرملان الصعايدة« تصل  أمين عن »الخدامات«.. »إهانة  تامر  )املصري    بعد تصريح 
 اليوم(

 )الوطن(  مليونا عجز بمشروع عالج الصحفيين 20رشوان:  

 شروق( )الماليين جنيه    6رشوان: إنشاء محطة طاقة شمسية بنقابة الصحفيين ب  

 الصحة 

 )بوابة األخبار( وفاة 51حالة إيجابية بكورونا.. و   656الصحة: تسجيل 

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/2262864
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2262864
https://www.elwatannews.com/news/details/5317126
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022021&id=ad9c966e-6a0d-4a09-916f-6f17e6e86e79
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022021&id=ad9c966e-6a0d-4a09-916f-6f17e6e86e79
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022021&id=ad9c966e-6a0d-4a09-916f-6f17e6e86e79
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3265974/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-656-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8851
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 مؤسسات دينية 

 )الوطن(  »األوقاف«: تنظيم النسل من وفاء بر الوالدين لألبناء

 السياحة 

 شروق( )ال ملياري جنيه لدعم قطاع السياحةبا البنك املركزي يصدر تعهدا جديد

 )بوابة األهرام(شرم والغردقة" “لـ س.. عودة الطيران الروسي املباشر مار ٢٨

 الطرق واملواصالت

 زيرة( )الج اشتعال النيران بإحدى عربات توليد القوى يف قطار السويس )فيديو(

 )الوطن(  كسر ماسورة مياه الصرف الصحي يتسبب يف هبوط أرضي باملحلة

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/5318682
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022021&id=5a90bd31-8a8f-4eed-aa21-c33bc661abe9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022021&id=5a90bd31-8a8f-4eed-aa21-c33bc661abe9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022021&id=5a90bd31-8a8f-4eed-aa21-c33bc661abe9
http://gate.ahram.org.eg/News/2610494.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/5318426
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 األقباط

 ( 21)عربي بابا الفاتيكان "يصلي" ألجل أقباط أعدمهم تنظيم الدولة

 أخرى

 )الجزيرة( شاهد: عبد الله الشريف وفيلم “السرب”

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/1336839/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://mubasher.aljazeera.net/videos/2021/2/18/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A8
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )اليوم السابع(  يأبو ظب" IDEX 2021يشارك بمعرض " الحربيوزير الدولة لإلنتاج 

 

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/2021/2/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-IDEX-2021-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%89/5213027
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 تطورات املشهد السيناوي
 )الرابط( يف شمال سيناء ُقتلوا تشييع جثامين تسعة عسكريينخالل شهر..  

 )مدى مصر(  »والية سيناء« ينتقم من »اتحاد القبائل« يف وسط سيناء

 )إيجيبت ديفينس ريفيو(  )فيديو( مشروع ميناء العريش يهدد بتهجير آالف األسر

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/EgyptDefReview/status/1362473652265091072
https://www.madamasr.com/ar/2021/02/18/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84/
https://twitter.com/EgyptDefReview/status/1362353646915244033
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 تطورات املشهد األمني 
»الد قرار  تنشر  الرسمية  شرطة الجريدة  بمركز  مركزي  سجن  إنشاء  بشأن  اخلية« 

 )املصري اليوم( سنهور القبلية

 )الجزيرة(   أسرة محامية مصرية معتقلة تستغيث إلنقاذها من املوت البطيء )فيديو(

  

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/2261340
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/17/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB
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