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 February 2021 22||  285العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 للسيسي   نتنياهو يستقبل وزير البترول املصري ويرسل "تحياته"  
 إثارة ملف حاليب.. هل يضر بتوافق مصر والسودان بملف النيل؟  
 حملة إلسقاط توقيع السيسي ىلع اتفاقية مبادئ سد النهضة  
 دوالر مساواة باألسعار العاملية   2.5مطالب بخفض الغاز محليا   
 " يف مصر 24»األىلع لإلعالم« يوافق ىلع فتح مقر لقناة "فرانس   
 زوجة العقيد أحمد قنصوه تناشد السيسي باإلفراج عنه  
 ب بمصر من أنصار مرسي ىلع قوائم اإلرها   20إدراج عبد الله شحاتة و  
 تقرير حقوقي يرصد استهداف السلطات املصرية لنواب املعارضة  

 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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 حافةموجز الص

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـومعلومدية ـارير 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
 ( 21)عربي لسيسيلويرسل "تحياته"  البترول املصرينتنياهو يستقبل وزير 

 ( 21)عربي هل تغير موقف القاهرة من حفتر ومشروعه عقب زيارة "دبيبة"؟ 

 )درب( ل ىلع عقد انتخابات حرةلى ضبط النفس والعممصر تدعو الصومال إ

 )الوطن( ألف جرعة من اللقاح الصيني لكورونا  300مصر تتسلم 

 ( 21)عربي  قرار أمريكي لصالح إثيوبيا.. كيف يؤثر ىلع مفاوضات سد النهضة؟ 

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/1337652/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%80-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1337432/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b9/
https://www.elwatannews.com/news/details/5325078
https://arabi21.com/story/1337570/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 ( 21)عربي إثارة ملف حاليب.. هل يضر بتوافق مصر والسودان بملف النيل؟ 

 )بوابة األهرام(   بيساو ة غينيا اتصاال هاتفيا من رئيس جمهوري يتلقىالسيسي 

 )الشروق(  يهالسيسي: اإلرهاب يعوق مسيرة التنمية.. والبد من آليات للقضاء عل

 الشروق( ) ية عسكرئرة مصر تعزي نيجيريا يف ضحايا تحطم طا

  

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/1337438/%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2611501.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20022021&id=3025ad2c-675f-4f98-8352-09fd23fbe833
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022021&id=6cb0c340-cb4c-4b4c-8dd0-2e8bf980a8dd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022021&id=6cb0c340-cb4c-4b4c-8dd0-2e8bf980a8dd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022021&id=6cb0c340-cb4c-4b4c-8dd0-2e8bf980a8dd
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 الداخلية السياسةتطورات 
 )درب(  السيسي: دساتير بالدنا يجب أن تخضع دوًما للمراجعة والتحديث 

 ( 21)عربي  حملة إلسقاط توقيع السيسي ىلع اتفاقية مبادئ سد النهضة

 ()الجزيرةهل حانت لحظة التغيير؟ ردود فعل واسعة ىلع مقال البرادعي 

 )الوطن( النائب مصطفى سالم: لن نكتفي بإيقاف تامر أمين 

 (األهرام)بوابة  مليار جنيه لتمويل مبادرة "سكن كل املصريين"  60الحكومة: 

 )بوابة األهرام( املفصولين العشرة": ال عودة وإن اعتذرتم “لـ أبو شقة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b6%d8%b9-%d8%af%d9%88%d9%85%d9%8b%d8%a7/
https://arabi21.com/story/1337207/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/2/21/%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%87%D9%84
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/2/21/%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%87%D9%84
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/2/21/%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%87%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/5325094
http://gate.ahram.org.eg/News/2611924.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2611418.aspx
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  داوود": إذا أردت أن تغرد خارج السرب "شوفلك حتة تانية"   م عبد العلي“ لـ  أبو شقة  
 )بوابة األهرام( 

 )درب(  ملان والحزبملف التنكيل بي يف البر  داود: هناك شخص ما يدير  م عبد العلي

وزيرة الصحة لألطباء: الوفاة بكورونا »إصابة عمل«.. وال أستطيع ضم أحد لصندوق 
 )املصري اليوم( الشهداء

 )الجزيرة(  سيسي عن الزيادة السكانيةمناظرة غير مباشرة بين أردوغان وال

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/2611421.aspx
https://daaarb.com/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2265060
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/2/21/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق(  باألسعار العاملية دوالر مساواة  2.5مطالب بخفض الغاز محليا 

 )الوطن(  2020»إيني اإليطالية« تعلن إنتاجها من الغاز خالل 

 )بوابة األهرام(  رنة لقناة السويسالسيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية م

 )بوابة األهرام(  أوكرانيا" –ملنتدى االقتصادي "مصر "الغرف التجارية" ينظم ا

 صندوق »تحيا مصر« يخصص رقم حساب لتلقي التبرعات ملشروع تطوير قرى الريف
 املصري اليوم()

 )الشروق(  مليار جنيه 16البنك املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة  

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=21022021&id=d6c59519-69e3-433d-8f3a-2fe06d9ceef2
https://www.elwatannews.com/news/details/5323574
http://gate.ahram.org.eg/News/2611940.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2611279.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2265065
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2265065
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2265065
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022021&id=0bc4d8f7-421d-42f0-b673-655e33978c2b
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)مصر   هل يشارك صندوق مصر السيادي يف خطة تطوير البنية التحتية بإفريقيا؟ 
 العربية( 

الشرق األوسط    بموانيتطوير ميناء السخنة وربطه مشروعات يستعرض    السيسي
 )بوابة األهرام( وآسيا وإفريقيا

الغا إسالة  محطة  تشغيل  إعادة  تتوقع  الربع  »إينى«  خالل  دمياط  فى  الحالي  ز 
 )الشروق(

 )املصري اليوم(  سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول ناقلة غاز مسال  8بعد توقف 

 %  4.5الفريق أسامة ربيع: قناة السويس حققت زيادة فى العائد بالدوالر بنسبة  
 )اليوم السابع( 

  

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%B1/1567106-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%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%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567106-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%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%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%9F
http://gate.ahram.org.eg/News/2611945.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022021&id=ac56c573-e546-4a93-8771-72dbff7b7d87
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2265159
https://www.youm7.com/story/2021/2/22/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5217244
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ام()بوابة األهر " يف مصر24»األىلع لإلعالم« يوافق ىلع فتح مقر لقناة "فرانس  

 )بوابة األخبار(  « 2إصابة أحمد مكي بكورونا.. وتأجيل تصوير مشاهده يف »االختيار 

 )الشروق( ألف جنيه    250األىلع لإلعالم يوقف تامر أمين شهرين وتغريم قناة النهار  

 )الوطن(  توفيق أوضاعهابوعين للوسائل اإلعالمية ل»األىلع لإلعالم«: مهلة أس

 )الشروق( محمد فاضل: اإلعالم فى مصر لن ينصلح حاله إال بعودة ماسبيرو

 الصحة 

 األخبار(  )بوابة حالة وفاة 55صابة بفيروس كورونا.. و إ 608سجيل »الصحة«: ت

 )الجزيرة( وزراء مصريين بفيروس كورونا 3خالل أسبوع واحد.. إصابة 

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/2611873.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2611873.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2611873.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3268833/1/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022021&id=3b837c6b-317c-4e01-b825-1647a3792dfd
https://www.elwatannews.com/news/details/5324810
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022021&id=3721f2bb-ea34-4a11-87a5-e17229794c4d
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3269280/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-608-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2021/2/22/%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-3-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3
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 مؤسسات دينية 

 )الشروق(  وزير األوقاف: تنظيم النسل فى واقعنا الراهن ضرورة شرعية 

تدريس   بإلغاء  توجيهات  صدور  تنفي  لطالب  الحكومة  واألحاديث  القرآنية  اآليات 
 )درب( املدارس

 السياحة 

 )مصر العربية(  عودة السياحة الروسية ملصر.. »طوق النجاة« الذي تحول إلى سراب

 الزراعة

 )مصر العربية(  مصر تلجأ الستخدام »مياه الصرف« يف الزراعة؟ 

 الطرق واملواصالت

القطارات|   الصعيد  60حركة  بمحافظات  التأخيرات  متوسط  )بوابة    دقيقة 
 األخبار(

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=19022021&id=46b01862-c1d2-474f-8c8a-af71f17b94d0
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a/
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567095-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1--%C2%AB%D8%B7%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567107-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%9F
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3269409/1/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-60-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3269409/1/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-60-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8
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  نزيف السكك الحديدية؟ يف ذكرى حادث قطار الصعيد.. ماذا فعلت السلطة لوقف 
 )الجزيرة(

 األقباط

 )بوابة األخبار(  وفاة القمص »مرقس جرجس« كاهن خدمة السجون بالقاهرة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/21/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3269278/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B5-%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3-%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7
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 العسكري  املشهدت اتطور 
  تناشد السيسي باإلفراج عنه   قنصوهسنة خدمة بالجيش.. زوجة العقيد أحمد    25

 )الجزيرة(

وزير اإلنتاج الحربي يلتقي عددا من الشركات العاملية بمعرض ايديكس.. ويؤكد: "  
 )بوابة األهرام(  مستعدون للتعاون"

 )اليوم السابع(   كوروناالقوات املسلحة تواصل عمليات تطهير املنشآت للوقاية من  

القوات البحرية املصرية واألسبانية تنفذان تدريًبا بحرًيا عابًرا فى نطاق األسطول  
 )الشروق( بالبحر األحمر الجنوبي

ارات للمشاركة يف فعاليات معرض الدفاع الدولي وزير الدفاع يتوجه إلى اإلم
 )الشروق(   51الـ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/2/21/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%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%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2611772.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/2/21/%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%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/5216529
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20022021&id=7e301aab-b5cd-4707-b851-2fd2d2831d24
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20022021&id=5bac5220-2cad-498f-8d64-1bab4c4b4352
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الذي سينضم   األمريكي املتطور  الصاروخ  الترسانة املصرية تعّرف ىلع  إلى    قريبا 
 )الدفاع العربي( 

بالعبرية   “رهب”  أو  “رهف”  اإلسرائيلية  عليها    القديمة، الغواصة  املصري  والرد 
 )الدفاع العربي( 

 )األمن والدفاع العربي(   مصر تكثف مناوراتها البحرية.. التهديدات، النوايا، واألهداف

 )الشروق(  2021نهاية  س كهربائي بتصميم مصري اإلنتاج الحربي: إنتاج أتوبي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/02/18/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/19/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%87%d9%81-%d8%a3%d9%88-%d8%b1%d9%87%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8/
https://sdarabia.com/2021/02/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%ab%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022021&id=1808d35a-aa6a-4dab-8e6d-5d878e70fb3e
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  اإلنذار األمريكي العامل يف    AN/TPS-59(V)3صورة توضح مدى املسح الجوي للرادار  
 )الدفاع العربي(  ضد الصواريخ الباليستية لدى الجيش املصرياملبكر 

الدار أوالدنا  مكرم:  زيارتهم  نبيلة  خالل  الصاعقة  رجال  ىلع  تعرفوا  بالخارج  سون 
 )بوابة األهرام( لقيادتها

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/02/19/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b6%d8%ad-%d9%85%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-an-tps-59v3-%d8%a7%d9%84/
http://gate.ahram.org.eg/News/2612154.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
مزيًدا من  التابعة لتنظيم "الدولة اإلسالمية"  النبأ    يتضمن العدد الجديد من مجلة  -

قبائل سيناء عند سفح جبل املغارة    أفراد اتحاد فبراير ضد    9املعلومات حول هجوم  
بدو  الا عبوة ناسفة ضد  فجرو  والية سيناء  مما يشير إلى أن مسلحين  سيناء،وسط  

 )الرابط(املصري.   الجيشين يتعاملون مع قوات الذ

واستصالح   لزراعة  البقر  بحر  مصرف  من  املياه  رفع  تجهيزات  يستعرض  السيسي 
 )بوابة األهرام( أراضي شمال ووسط سيناء

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1362768665729499138
http://gate.ahram.org.eg/News/2611408.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي من أنصار مرسي ىلع قوائم اإلرهاب بمصر  20إدراج عبد الله شحاتة و

 )هيومن رايتس ووتش(  نواالعتقاالت بحق عائالت املنتقديمصر: تصاعد االنتقام  

 )الجزيرة( السلطات املصرية تواصل احتجاز الصحفي هشام عبد العزيز دون محاكمة؟  

يتساءلون: إذا كانت هذه غرامة  للتصالح مع رموز مبارك وناشطون    مليار جنيه  1.3
 )الجزيرة(  فما حجم الفساد؟ 

راسخ بقضية سوديك بعد تصالحه مع الدولة   مجديالحكم فى إعادة محاكمة 
 )اليوم السابع( مارس 29

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/1337355/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D9%8820-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7
https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/19/377930
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/20/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%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%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/21/1-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83
https://www.youm7.com/story/2021/2/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87/5216065
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عن سجناء    باإلفراج“خرجوهم قبل رمضان”.. مبادرة لحملة “أخي معتقل” تطالب  
 )درب( واألكثر عرضة لإلصابة بـ كورونا الرأي والغارمات

ورسالته: شكرا   بالحبس..  الثاني  العليمي يف عيد ميالده  زياد  تزور  إكرام يوسف 
 )درب(  يىلع التهان

 ( 21)عربي تقرير حقوقي يرصد استهداف السلطات املصرية لنواب املعارضة

ابني فين نفسي    33 والدة املحامي إسالم سالمة:  رسالة من  االختفاء..  يوما من 
 )درب( أطمن.. كفاية عليه وعلينا كدة

تهاب مزمن باألعصاب  أسرة دومة تنشر تفاصيل ملفه الطبي: يعاني من اكتئاب وال
 )درب( وانخفاض ضغط الدم وانسداد مجرى التنفس

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d9%88%d9%87%d9%85-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%a5%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%8a%d9%84/
https://arabi21.com/story/1337623/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%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-%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
https://daaarb.com/33-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%84%d9%81%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%8a/
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القرآني رضا عبد  ن  ننشر دفاع املدون  فسه من محبسه: حاولت فضح  الرحمن عن 
 )درب(  ”شلـ” داعاإلرهاب وتجديد الفكر الديني فُقبض علي بتهمة االنتماء 

 )درب( يوما يف قضيته القديمة  45تجديد حبس يحيى حسين 

عدلي: مالك  باملؤبد..  غيابيا  عليهم  الحكم  ببراءة    بعد  تهم  19الحكم  من  عامال 
 )درب(  يف قضية إضراب كفر الدوار اإلنتاجالتظاهر وتعطيل 

 
  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%86%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-45-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%a8%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%83-%d8%b9%d8%af/
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Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ي  ول المرصي ويرسل "تحياته" للسيسي )عرب   0 ................................................ (21نتنياهو يستقبل وزير البتر

ي  وعه عقب زيارة "دبيبة"؟ )عرب   0 .............................................. (21هل تغتر موقف القاهرة من حفتر ومشر

 0 ............................................. مرص تدعو الصومال إىل ضبط النفس والعمل عىل عقد انتخابات حرة )درب(

ي لكورونا )الوطن( 300مرص تتسلم  
 0 ............................................................. ألف جرعة من اللقاح الصين 

ي   0 ............................................. (21قرار أمريكي لصالح إثيوبيا.. كيف يؤثر عىل مفاوضات سد النهضة؟ )عرب 

ي   1 ............................................. (21إثارة ملف حاليب.. هل يرص  بتوافق مرص والسودان بملف النيل؟ )عرب 

 1 ................................................ السيسي يتلقر اتصاال هاتفيا من رئيس جمهورية غينيا بيساو )بوابة األهرام(

وق( ة التنمية.. والبد من آليات للقضاء عليه )الشر : اإلرهاب يعوق مستر  1 ......................................... السيسي

وق( ي ضحايا تحطم طائرة عسكرية )الشر
يا ف   1 ................................................................. مرص تعزي نيجتر

 2 ............................................................................................................ ات السياسة الداخلية تطور 

: دساتتر بالدنا يجب أن تخضع دوًما للمراجعة والتحديث )درب(  2 .................................................. السيسي

ي   2 ................................................... (21حملة إلسقاط توقيع السيسي عىل اتفاقية مبادئ سد النهضة )عرب 

ادعي )الجزيرة(  ؟ ردود فعل واسعة عىل مقال الت   2 ...................................................هل حانت لحظة التغيتر

ي بإيقاف تامر أمير  )الوطن(
 2 .................................................................... النائب مصطق  سالم: لن نكتق 

" )بوابة األهرام( 60ومة: الحك  2 ............................................. مليار جنيه لتمويل مبادرة "سكن كل المرصيير 

ة": ال عودة وإن اعتذرتم )بوابة األه   2 ....................................................... رام(أبو شقة لـ “المفصولير  العشر

 3 .................. داوود": إذا أردت أن تغرد خارج الشب "شوفلك حتة تانية" )بوابة األهرام( أبو شقة لـ “عبد العليم 

لم  ي الت 
ي ف   3 ...................................... ان والحزب )درب(عبد العليم داود: هناك شخص ما يدير ملف التنكيل ب 

 3 .... وزيرة الصحة لألطباء: الوفاة بكورونا »إصابة عمل«.. وال أستطيع ضم أحد لصندوق الشهداء )المرصي اليوم( 

ة بير  أردوغان والسيسي عن الزيادة السكانية )الجزيرة(   3 .................................................... مناظرة غتر مباشر

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

وق(  2.5مطالب بخفض الغاز محليا   4 ................................................. دوالر مساواة باألسعار العالمية )الشر

ي اإليطالية« تعلن إنتاجها من الغاز خالل 
 4 ................................................................. )الوطن( 2020»إين 

 4 ................................................ هرام(السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس )بوابة األ

 4 ............................................ أوكرانيا" )بوابة األهرام( –"الغرف التجارية" ينظم المنتدى االقتصادي "مرص 

وع تطوير قرى الريف عات لمشر ي التت 
 4 ............. )المرصي اليوم(  صندوق »تحيا مرص« يخصص رقم حساب لتلقر

وق( 16البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة   4 ............................................................ مليار جنيه )الشر

ي خطة تطوير البنية التحتية بإفريقيا؟ )مرص العربية(
 5 .............................. هل يشارك صندوق مرص السيادي ف 

وعات  ق األوسط وآسيا وإفريقيا )بوابة األهرام(السيسي يستعرض مشر ي الشر
 5 .... تطوير ميناء السخنة وربطه بمواب 

وق(  دمياط خالل الربــع الحاىلي )الشر
« تتوقع إعادة تشغيل محطة إسالة الغاز ف   5 .................................. »إين 

 5 ....................................... مسال )المرصي اليوم( سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول ناقلة غاز  8بعد توقف  

 5 ........................ % )اليوم السابع(  4.5الفريق أسامة ربيع: قناة السويس حققت زيادة ف  العائد بالدوالر بنسبة 

 6 ................................................................................................... تطورات المحور المجتمع  

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

ي مرص )بوابة األهرام( 24»األعىل لإلعالم« يوافق عىل فتح مقر لقناة "فرانس  
 6 ...................................... " ف 

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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ي »االختيار 
 6 ...................................... « )بوابة األخبار( 2إصابة أحمد مكي بكورونا.. وتأجيل تصوير مشاهده ف 

وق( 250األعىل لإلعالم يوقف تامر أمير  شهرين وتغريم قناة النهار   6 ..................................... ألف جنيه )الشر

 6 ........................................... »األعىل لإلعالم«: مهلة أسبوعير  للوسائل اإلعالمية لتوفيق أوضاعها )الوطن(

و  وق(محمد فاضل: اإلعالم ف  مرص لن ينصلح حاله إال بعودة ماسبتر  6 ................................................ )الشر

 6 .......................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و 608»الصحة«: تسجيل   6 ......................................... حالة وفاة )بوابة األخبار( 55إصابة بفتر

وس كورونا )الجزيرة( 3خالل أسبوع واحد.. إصابة   6 ....................................................... وزراء مرصيير  بفتر

 7 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات

وق( عية )الشر ورة شر  7 ....................................................... وزير األوقاف: تنظيم النسل ف  واقعنا الراهن ض 

ي صدور توجيهات بإلغاء تدريس اآليات القرآنية واألحاديث لطالب المدارس )درب( 
 7 ..................... الحكومة تنق 

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

 7 ................................... عودة السياحة الروسية لمرص.. »طوق النجاة« الذي تحول إىل شاب )مرص العربية(

 7 .......................................................................................................................................... الزراعة

ي الزراعة؟ )مرص العربية(
 7 .............................................................. مرص تلجأ الستخدام »مياه الرصف« ف 

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

ات بمحافظات الصعيد )بوابة األخبار(  60حركة القطارات|   7 ...................................... دقيقة متوسط التأختر

ي ذكرى حادث قطار الصعيد.. ماذا فعلت السلطة لوقف نزيف السكك الحديدية؟ )الجزيرة( 
 8 ........................ ف 

 8 .......................................................................................................................................... األقباط

 8 ............................................. وفاة القمص »مرقس جرجس« كاهن خدمة السجون بالقاهرة )بوابة األخبار( 

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

 9 ........................... سنة خدمة بالجيش.. زوجة العقيد أحمد قنصوه تناشد السيسي باإلفراج عنه )الجزيرة(  25

كات العالمية ي عددا من الشر
ي يلتقر بمعرض ايديكس.. ويؤكد: " مستعدون للتعاون" )بوابة   وزير اإلنتاج الحرب 

 9 .................................................................................................................................... األهرام(

 9 ..................................... القوات المسلحة تواصل عمليات تطهتر المنشآت للوقاية من كورونا )اليوم السابع(

وق(  ي بالبحر األحمر )الشر  نطاق األسطول الجنوب 
ا عابًرا ف   9 القوات البحرية المرصية واألسبانية تنفذان تدريًبا بحريً

ي فعاليات معرض الدفاع الدوىلي الـ  وز 
وق(  15ير الدفاع يتوجه إىل اإلمارات للمشاركة ف   9 ........................... )الشر

(تعّرف عىل الصاروخ األمريكي المتطور الذي سينض ي سانة المرصية )الدفاع العرب   10 ...................... م قريبا إىل التر

 ) ي ية القديمة، والرد المرصي عليها )الدفاع العرب   10 ....................... الغواصة اإلشائيلية “رهف” أو “رهب” بالعت 

( مرص تكثف مناوراتها البحرية.. التهديدات، ال ي  10 .................................. نوايا، واألهداف )األمن والدفاع العرب 

ي بتصميم مرصي نهاية  
: إنتاج أتوبيس كهرباب  ي وق( 2021اإلنتاج الحرب   10 ............................................. )الشر

ي اإلنذار المبكر ضد الصواريــــخ   AN/TPS-59(V)3صورة توضح مدى المسح الجوي للرادار 
األمريكي العامل ف 

 ) ي  11 ................................................................................ الباليستية لدى الجيش المرصي )الدفاع العرب 

 11 ............ نبيلة مكرم: أوالدنا الدارسون بالخارج تعرفوا عىل رجال الصاعقة خالل زيارتهم لقيادتها )بوابة األهرام(

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

ا من المعلومات حول هجوم  يتضم -
ً
  9ن العدد الجديد من مجلة النبأ التابعة لتنظيم "الدولة اإلسالمية" مزيد

اير ضد أفراد اتحاد قبائل سيناء عند سفح جبل المغارة وسط سيناء، مما يشتر إىل أن مسلحير  والية سيناء   فت 

 12 ...................................... )الرابط(  فجروا عبوة ناسفة ضد البدو الذين يتعاملون مع قوات الجيش المرصي. 

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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ي شمال ووسط سيناء )بوابة  
ات رفع المياه من مرصف بحر البقر لزراعة واستصالح أراض  السيسي يستعرض تجهتر 

 12 .................................................................................................................................. األهرام(

  
 13 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي  20إدراج عبد هللا شحاتة و  13 ...................................... ( 21من أنصار مرسي عىل قوائم اإلرهاب بمرص )عرب 

 13 .................................... مرص: تصاعد االنتقام واالعتقاالت بحق عائالت المنتقدين )هيومن رايتس ووتش( 

ي هشام عبد 
 13 ................................ العزيز دون محاكمة؟ )الجزيرة( السلطات المرصية تواصل احتجاز الصحق 

 13 يتساءلون: إذا كانت هذه غرامة فما حجم الفساد؟ )الجزيرة(مليار جنيه للتصالح مع رموز مبارك وناشطون   1.3

 13 ........... اليوم السابع(مارس ) 29الحكم ف  إعادة محاكمة مجدي راسخ بقضية سوديك بعد تصالحه مع الدولة 

ي معتقل” تطالب باإلفراج عن سجناء الرأي والغارمات واألكتر عرضة  
“خرجوهم قبل رمضان”.. مبادرة لحملة “أخ 

 14 ..............................................................................................................)درب(  لإلصابة بـ كورونا 

ي )درب(
ي بالحبس.. ورسالته: شكرا عىل التهاب 

ي عيد ميالده الثاب 
 14 .................... إكرام يوسف تزور زياد العليمي ف 

ي  ي يرصد استهداف السلطات المرصية لنواب المعارضة )عرب 
 14 ........................................... (21تقرير حقوفر

ي فير  نفسي أطمن.. كفاية عليه وعلينا كدة    33
يوما من االختفاء.. رسالة من والدة المحامي إسالم سالمة: ابن 

 14 ................................................................................................................................... )درب(

ي قضيته القديمة )درب(   45تجديد حبس يحنر حسير  
 15 ............................................................... يوما ف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


                                 

 
 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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://almarsad.co.uk/

