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 رسالة من السيسي ألمير الكويت تتعلق بتعزيز العالقات بين البلدين   
 سفير إسرائيلي سابق: بايدن والسيسي يسيران نحو الصدام   
 نائب يطالب بإحالة موظفي املحليات الفاسدين للمحاكم العسكرية   
 خبير نفطي للجزيرة مباشر: مصر ال تحتاج لغاز إسرائيل   
 رئيس األركان يلتقي قائد القيادة املركزية األمريكية   
 السيسي يستقبل قائد القيادة املركزية األمريكية  
 النيابة املصرية تقرر إخالء سبيل األكاديمي حازم حسني  
 ويقتل اثنين   شرطي مصري يفتح النار ىلع زمالئه  

 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


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 February 23 || 286العدد 

2021 
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نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
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 المرصد المصـرى
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( الشروق) الكويت تتعلق بتعزيز العالقات بين البلدينالسيسي ألمير رسالة من 

 (بوابة األخبار) شكري يستقبل نظيره املجري يف مقر وزارة الخارجية

 )بوابة األخبار(  السيسي ونظيره الصيني يناقشان العالقات الثنائية بين البلدين

 (بوابة األهرام) »الخارجية املصرية« تنعى السفير اإليطالي بالكونغو بعد اغتياله

 (21عربي) ما دالالت لقاء وزير بترول مصر بنتنياهو يف القدس؟ 

 ( الشروق) وزير الطيران يبحث التعاون مع البرتغال 

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=22022021&id=e228db92-8c08-4df5-bea9-969360b495d5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3270289/1/%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3270101/1/%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%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2612485.aspx
https://arabi21.com/story/1337804/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022021&id=6da5b14e-726c-4098-9dc7-31f2d168a82f
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باملواطنة  الحكومة  وعود  ينتظرون  مصر  يف  الجنسية«  »عديمو  مصر  )  مونيتور: 
 ( عربيةال

وتركيا إيران  لحوار مع  يدعوان  بارزان  مصر  )  عبر مواقع سعودية وقطرية.. مصريان 
 ( العربية

يهدد   اتفاق  دون  النهضة  ملء سد  لزيادة    20الخرطوم:  ونسعى  مليون سوداني 
 ( الجزيرة) الوسطاء الدوليين

 ( الوطن) مارس  20الكويت تغلق حدودها »البرية والبحرية« من الغد وحتى 

الصينية يصلون   السفارة  تعاون  أعضاء  بروتوكول  لتوقيع    كورونا   ةملكافح القاهرة 
 ( بوابة األخبار)

WSJ( 21عربي)  : الصين تتبرع بلقاحاتها للدول النامية وتعزز من تأثيرها 

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%B1/1567146-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1--%C2%AB%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567146-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1--%C2%AB%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567146-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1--%C2%AB%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567146-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1--%C2%AB%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567134-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567134-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567134-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567134-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567134-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567134-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/22/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-20
https://www.elwatannews.com/news/details/5329526
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3270544/1/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://arabi21.com/story/1337884/WSJ-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7
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 ( 21عربي)  سفير إسرائيلي سابق: بايدن والسيسي يسيران نحو الصدام

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/1337868/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 تطورات السياسة الداخلية
  120مليارا و  17مليون طلب مصالحة.. وتحصيل    2.7تقدم نحو  وزير التنمية املحلية:  

 (بوابة األخبار)  مليون جنيه

 ( الوطن) يوما 14لعزل إصابة النائب إلهامي البارودي بكورونا ويخضع ل

لصندوق   كورونا  بسبب  الطبي  الفريق  وفيات  بإضافة  نطالب  األطباء:  عام  أمين 
 (الشروق) تكريم الشهداء

إص النواب:  املالية  موازنة  وزير  الحكومة ابة  بيان  من  االنتهاء  ُتعطل    بكورونا 
 )الشروق(

 )الشروق(  نائب يطالب بإحالة موظفي املحليات الفاسدين للمحاكم العسكرية

غضب مصري بعد زيارة وزير البترول إلسرائيل.. وصباحي: هذا ما سيحدث إذا 
 ( جزيرةال) سلمنا للتطبيع )فيديو(است

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/2612670.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5318650
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022021&id=de965a71-bef8-474a-ae98-5b458dc40028
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022021&id=ddfb8a80-74bd-453c-b42a-d116ce63788b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022021&id=cb6713c5-ce47-4441-b041-9ee38a533dab
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/2/22/%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
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 ( الوطن) تحذير للوارثين.. لن يتم التصرف يف األمالك »دون تصالح«

 ( 21عربي) فضيحة القرن" ويتحدث عن عالمات الساعة“بـ مرتضى منصور يهدد  

 ( )املركز العربي واشنطن دي سي 2011بعد عشر سنوات: تأمالت يف انتفاضة 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/5329642
https://arabi21.com/story/1337864/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%80-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://arabcenterdc.org/policy_analyses/ten-years-later-reflections-on-egypts-2011-uprising/
http://arabcenterdc.org/policy_analyses/ten-years-later-reflections-on-egypts-2011-uprising/
http://arabcenterdc.org/policy_analyses/ten-years-later-reflections-on-egypts-2011-uprising/
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 طورات املشهد االقتصاديت
 (الوطن) مليار جنيه للمشروعات الصغيرة 100»املركزي« يوجه البنوك بضخ  

 (الشروق) مليار جنيه 14البنك املركزي يطرح سندات خزانة بقيمة  

ملصر تم ملصالح خاصة وبضغوط ىلع  خبير اقتصادي: اتفاق تصدير الغاز اإلسرائيلي  
 (رةالجزي)البرملان 

 ( الجزيرة) خبير نفطي للجزيرة مباشر: مصر ال تحتاج لغاز إسرائيل

 (الجزيرة)  : االقتصاد األزرق هو الحل لتنمية مصررجل األعمال محمود وهبة

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/5328262
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022021&id=1a8d3562-4a06-4ae8-955f-f65dae1e11a0
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2021/2/22/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%85
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/23/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/23/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 ( بوابة األهرام)  سنة دون الحاجة لضامن  16املركزي« يتيح فتح حسابات من سن  »

  

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/2612706.aspx
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

وائل   رئة  من  كبيًرا  جزًءا  التهم  كورونا  خروجه..  تأجيل  يعلن  التخصصي«  »زايد 
 ربية(مصر الع) اإلبراشي

 )الوطن(  نشأت الديهي: مصر قوية وال تنتظر شهادة صالحية من أي دولة

 التعليم 

 (الجزيرة)  تجدد أزمة املناهج الدراسية يف مصر بدعوى مواجهة التطرف

 الصحة 

يب األدوية:  لبيع  تطبيق  ضد  العام  للنائب  بالغا  تقدم  »مغشوش« »الصيادلة«    يع 
 (الوطن)

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%B1/1567139-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A--%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/5328750
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/22/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89
https://www.elwatannews.com/news/details/5327786
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 ( بوابة األخبار) حالة وفاة 51وكورونا.. بفيروس حالة إيجابية   623الصحة: تسجيل 

 األقباط

 (بوابة األخبار)  ميداليات تذكارية لبطاركة الكنيسة من مصلحة سك العملة ٣

 أخرى

 (اليوم السابع) أسابيع من اندالع الحريق 3تجدد اشتعال النيران بعقار فيصل بعد 

 الجزيرة() من أسرة واحدة وفقدان آخرين يف غرق قاربي صيد  5مصر.. مصرع 

“يدعم اإلرهاب ويروج لإلخوان”.. ما دالالت هجوم اإلعالم املصري ىلع تطبيق كلوب  
 ( الجزيرة) هاوس؟ 

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/3270507/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-623-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3270188/1/%D9%A3-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5
https://www.youm7.com/story/2021/2/22/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%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%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9/5217533
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/23/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b9-5-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%88%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/23/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b9-5-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%88%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/23/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b9-5-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%88%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/2/23/%D8%A8%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 (خباربوابة األ )  قائد القيادة املركزية األمريكيةرئيس األركان يلتقي  

العالقات   خصوصية  ويؤكد  األمريكية..  املركزية  القيادة  قائد  يستقبل  السيسي 
 ( ة األهرامبواب)  بلديناالستراتيجية بين ال

شركات عاملية لبحث التعاون    5وزير اإلنتاج الحربي من "ايدكس": التقينا أكثر من  
 (بوابة األهرام) املشترك

 

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/3270252/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2612529.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2612397.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 (الجزيرة) النيابة املصرية تقرر إخالء سبيل األكاديمي حازم حسني

ل عامين.. املصرية منار عادل تثير ضجة بعد ظهورها يف أمن  ورضيعها قب  اختفت 
 (الجزيرة) الدولة

 ( ألخباربوابة ا)سيارته  انقالب مصرع رجل األعمال ياسين عجالن وإصابة زوجته يف

 ( 21عربي) حملة موازية بمصر لترشح صحفيين معتقلين يف انتخابات نقابتهم 

 ( 21عربي ) شرطي مصري يفتح النار ىلع زمالئه ويقتل اثنين

  

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/2021/2/22/%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%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2021/2/22/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3269915/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA
https://arabi21.com/story/1337879/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85
https://arabi21.com/story/1337892/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86
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مليون جنيه )بوابة األخبار(  120مليارا و 17مليون طلب مصالحة.. وتحصيل  2.7وزير التنمية المحلية: تقدم نحو  

 .............................................................................................................................................. 3 

 3 ..................................................... يوما )الوطن(   14إصابة النائب إلهامي البارودي بكورونا ويخضع للعزل 

وق( ي بسبب كورونا لصندوق تكريم الشهداء )الشر ن عام األطباء: نطالب بإضافة وفيات الفريق الطن   3 ............ أمير

وق(موازنة النواب: إصابة وزير الما  عطل االنتهاء من بيان الحكومة )الشر
ُ
 3 ................................... لية بكورونا ت

وق( ي المحليات الفاسدين للمحاكم العسكرية )الشر
 3 ............................................ نائب يطالب بإحالة موظفن

: هذا ما سيحد ول إلرسائيل.. وصباحي ث إذا استسلمنا للتطبيع )فيديو( )الجزيرة( غضب مرصي بعد زيارة وزير البير

 .............................................................................................................................................. 3 

ي األمالك »دون تصالح« )الوطن( 
.. لن يتم الترصف فن ن  4 ........................................................ تحذير للوارثير

ي   4 ........................................ (21مرتضن منصور يهدد بـ “فضيحة القرن" ويتحدث عن عالمات الساعة )عرب 

ي انتفاضة مرص 
( 2011بعد عشر سنوات: تأمالت فن ي واشنطن دي سي  4 .....................................)المركز العرب 

 5 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ة )الوطن(مليا  100»المركزي« يوجه البنوك بضخ   وعات الصغير  5 ........................................... ر جنيه للمشر

وق( 14البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة   5 ......................................................... مليار جنيه )الشر

لمان )الجزيرة(   5 ............ خبير اقتصادي: اتفاق تصدير الغاز اإلرسائيلي لمرص تم لمصالح خاصة وبضغوط عل الي 

: مرص ال تحتاج لغاز إرسائيل )الجزيرة(  5 ............................................................. خبير نفطي للجزيرة مبارسر

 5 .............................................. رجل األعمال محمود وهبة: االقتصاد األزرق هو الحل لتنمية مرص )الجزيرة(

 6 .................................... سنة دون الحاجة لضامن )بوابة األهرام( 16سن  »المركزي« يتيح فتح حسابات من

 7 ................................................................................................... تطورات المحور المجتمع  

 7 ..................................................................................................................................... اإلعالم 

ي )مرص العربية(
ا من رئة وائل اإلبراسر ً « يعلن تأجيل خروجه.. كورونا التهم جزًءا كبير  7 ............. »زايد التخصضي

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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: مرص قوية وال تنتظر شهادة صالحية من أي دولة )الوطن(  7 .................................................. نشأت الديهي

 7 .......................................................................................................................................... التعليم 

ي مرص بدعوى مواجهة التطرف )الجزيرة( 
 7 ................................................... تجدد أزمة المناهج الدراسية فن

 7 .......................................................................................................................................... الصحة

 7 .............................. »الصيادلة« تقدم بالغا للنائب العام ضد تطبيق لبيع األدوية: يبيع »مغشوش« )الوطن(

وس كورونا.. و  623الصحة: تسجيل   8 .................................... حالة وفاة )بوابة األخبار( 51حالة إيجابية بفير

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

 8 ............................................. ميداليات تذكارية لبطاركة الكنيسة من مصلحة سك العملة )بوابة األخبار( ٣

 8 ............................................................................................................................................ أخرى

ان بعقار فيصل بعد   8 ....................................... أسابيع من اندالع الحريق )اليوم السابع( 3تجدد اشتعال النير

ي صيد )الجزيرة( 5مرص.. مرصع  ي غرق قارب 
 8 ............................................. من أرسة واحدة وفقدان آخرين فن

 8 ......... “يدعم اإلرهاب ويروج لإلخوان”.. ما دالالت هجوم اإلعالم المرصي عل تطبيق كلوب هاوس؟ )الجزيرة( 

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

ي قائد القيادة المركزية األمريكية )بوابة األخبار( 
 9 .............................................................رئيس األركان يلتفر

ن البلدين )بوابة   اتيجية بير السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية األمريكية.. ويؤكد خصوصية العالقات االسير

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

ي من "ايدكس": التقينا أكير من   ك )بوابة األهرام( 5وزير اإلنتاج الحرب  كات عالمية لبحث التعاون المشير  9 ........ رسر

  
 10 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي )الجزيرة( 
 10 .......................................................... النيابة المرصية تقرر إخالء سبيل األكاديمي حازم حسنن

ي أمن الدولة )الجزيرة(اختفت ورضيعها قب
.. المرصية منار عادل تثير ضجة بعد ظهورها فن ن  10 ................. ل عامير

ي انقالب سيارته
ن عجالن وإصابة زوجته فن  10 ................................... )بوابة األخبار(  مرصع رجل األعمال ياسير

ي  ي انتخابات نقابتهم )عرب 
ن فن ن معتقلير شح صحفيير  10 ........................................... (21حملة موازية بمرص لير

ي   )عرب 
ن طي مرصي يفتح النار عل زمالئه ويقتل اثنير

 10 .................................................................. (21رسر

https://almarsad.co.uk/
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