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 February 2021 25||  288العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 واشنطن بوست: العسكر بمصر ينشرون الخوف ويقتلون الجيل القادم   
 إثيوبيا: سنعبئ سد النهضة ثانية وال عالقة للمفاوضات بذلك   
 MEE  "السيسي يحذف القرآن من املناهج بذريعة "محاربة التطرف : 
 قانون جباية جديد بمصر.. هل يتكرر سيناريو "مخالفات البناء"؟   
 شف األسباب الحقيقية لزيارة وزير البترول لـ تل أبيب  تايمز أوف إسرائيل تك  
   35روسيا تؤكد بشكل رسمي استالم مصر ملقاتالت السوخوي   
 أحدث صور لقاعدة بير جفجافة الجوية يف شمال سيناء   
 ملصر باتريك زكي وجوليو ريجيني.. وزير خارجية إيطاليا يوجه رسالة   

 

 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
WP( 21)عربي : العسكر بمصر ينشرون الخوف ويقتلون الجيل القادم 

 جزيرة()ال إثيوبيا: سنعبئ سد النهضة ثانية وال عالقة للمفاوضات بذلك

 )الجزيرة(  الخارجية اإلثيوبية: نحّمل مصر والسودان فشل مفاوضات سد النهضة

يف  للتوسط  دولية  برباعية  السودان  مقترح  تؤيد  مصر  شكري:  النهضة..  سد 
 )الشروق(  املفاوضات

 الشروق( )وزير الخارجية يبحث مع وفد كونغولي تطورات ملف 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/1338298/WP-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/24/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%86%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/24/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%86%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/24/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%86%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/25/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b4%d9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022021&id=45798cda-7f3c-40af-b936-47ee9c144b13
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022021&id=2d3764f4-9a6d-481a-bafe-bc33a13b3fe2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022021&id=2d3764f4-9a6d-481a-bafe-bc33a13b3fe2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022021&id=2d3764f4-9a6d-481a-bafe-bc33a13b3fe2
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 ( 21)عربي  بولتيكو: الشرق األوسط ليس أولوية إلدارة الرئيس بايدن

الكويتى   اللاملستثمر  بمركز    هعبد  يتبرع  الفيوم ملمجهز    طبيالشاهين    حافظة 
 )الوطن(

 ( )رويترزتقرير أمريكي يشير لضلوع ولي العهد السعودي يف مقتل خاشقجي 

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/1338059/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%88:-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/5334062
https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-biden-idUSKBN2AO2HL
https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-biden-idUSKBN2AO2HL
https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-biden-idUSKBN2AO2HL
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 تطورات السياسة الداخلية
MEE"( 21)عربي : السيسي يحذف القرآن من املناهج بذريعة "محاربة التطرف 

 ة األخبار( )بواب  الغرامة والحبس تنتظر من يخفي زيجاته

 )بوابة األخبار(تنازل الزوجة عن نفقة العدة واملتعة يف حالة الخلع 

 )بوابة األخبار(  نيابات بالجيزة وبورسعيد واألقصر 3وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء 

 )بوابة األخبار(  لدوار»الحكومة« توافق ىلع إنشاء مصانع الغزل والنسيج بكفر ا

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس ىلع اتفاقية للبحث عن الغاز والزيت  
 )بوابة األهرام(  الخام واستغاللهما فى دمنهور األرضية

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/1338278/MEE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273230/1/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273230/1/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273230/1/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273320/1/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%C2%A0%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273295/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-3-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273216/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2613451.aspx
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 ( 21)عربي ت البناء"؟ قانون جباية جديد بمصر.. هل يتكرر سيناريو "مخالفا

  

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/1338361/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )معهد واشنطن( إسرائيل تؤمن طريق تصدير الغاز املصري 

 )بوابة األخبار(  مليون دوالر من البنك الدولي لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء 200

 )بوابة األهرام(وزير البترول يعرض نتائج زيارته إلى رام الله وتل أبيب 

 ( 21)عربيما دوافع مصر يف إعادة تشغيل محطة الغاز املسال بدمياط؟ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/israel-secures-egyptian-gas-export-route
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273208/1/200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/2613704.aspx
https://arabi21.com/story/1338155/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
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ال  اتحادا لتنمية  افتراضيا  مؤتمرا  ينظمان  واألوكرانية  املصرية  عالقات  الغرف 
 )بوابة األهرام( االقتصادية

 )الوطن(  »املركزي«: اتجاه لبيع أسهم شركات التكنولوجيا العاملية الفترة املقبلة

 )املصري اليوم(»املالية« تنفي فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية 

الدولي   للنقل  الجمركية  لالتفاقية  مصر  انضمام  ىلع  باملوافقة  جمهوري  قرار 
 )بوابة األخبار( للبضائع

 )نوافذ( أبيب    تايمز أوف إسرائيل تكشف األسباب الحقيقية لزيارة وزير البترول لـ تل 

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/2613652.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5333318
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2267622
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3274040/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7
https://nwafez.com/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%A3%D9%88%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ()بوابة األخبارالخميس »األىلع لإلعالم« يستضيف وزير الخارجية  

 التعليم 

 جزيرة( )ال “أرجوك يا ريس الطالب هتموت”.. صرخات جامعات مصر خوفا من كورونا

 األخبار(  )بوابة »التعليم« تطلب مساعدة كورية إلنشاء مدرسة لـ»صناعة التابلت«

 الصحة 

 )بوابة األهرام(   حالة وفاة  52كورونا.. وإصابة جديدة بفيروس    644»الصحة«: تسجيل  

 )الشروق(  vالسفير الروسي يرحب بمنح مصر ترخيص لقاح سبوتنيك 

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/3273289/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D9%8B
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273289/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D9%8B
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273289/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D9%8B
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/24/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/24/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/24/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273234/1/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-
http://gate.ahram.org.eg/News/2613984.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022021&id=071c6782-3f92-4b7e-bc5d-dfde939c009e
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 مؤسسات دينية 

 )بوابة األهرام(مفتي الجمهورية يشكر السيسي بعد تجديد تعيينه 

 الطرق واملواصالت

عربة   200وزير النقل ووزير الخارجية والتجارة املجري يبحثان التعاون يف تصنيع  
 )بوابة األهرام( نوم جديدة

 أخرى

 الوطن( ) جثة  41لـ استخراج آخر ضحايا مركب مريوط وارتفاع العدد 

 صري اليوم()امل وفاة رجل األعمال حسين صبور

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/2613631.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2613506.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5333674
https://www.elwatannews.com/news/details/5333674
https://www.elwatannews.com/news/details/5333674
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2268240
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2268240
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2268240
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الدفاع العربي(   35روسيا تؤكد بشكل رسمي استالم مصر ملقاتالت السوخوي 

 )الدفاع العربي( الفرقاطة املصرية الثانية تبدأ التجارب البحرية 

 )بوابة األهرام( اإلنتاج الحربي تشارك يف املشروع القومي لتبطين الترع

 )بوابة األخبار(   العربية للتصنيعمحمد بن زايد يشيد بالقدرات املتطورة للهيئة 

 الشروق( )  القوات املسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كليات طب األسنان بجامعة األزهر

 

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/2021/02/25/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/24/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1/
http://gate.ahram.org.eg/News/2613527.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273103/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022021&id=5b59c53a-0150-494d-9b36-e527bb0a9670
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022021&id=5b59c53a-0150-494d-9b36-e527bb0a9670
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022021&id=5b59c53a-0150-494d-9b36-e527bb0a9670
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

 )الرابط(  أحدث صور لقاعدة بير جفجافة الجوية يف شمال سيناء

 

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/2267803
https://twitter.com/Oded121351/status/968437256313884672
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 تطورات املشهد األمني 
  باتريك زكي وجوليو ريجيني.. وزير خارجية إيطاليا يوجه رسالة للسلطات املصرية 

 )الجزيرة(

 )الشروق( مصدر أمني ينفي تعرض نزالء السجون لإلهمال الطبي وسوء املعاملة 

 (21)عربي ما دالالت استمرار السيسي بتشييد السجون يف مصر؟ 

 )الوطن(  مواطنا مع احتفاظهم بالجنسية املصرية  02لـ منح الجنسية األجنبية 

 )الجزيرة( باإلفراج عن الصحفي املصري هشام عبد العزيزعريضة تطالب 

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/2021/2/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022021&id=be1a8411-8cca-4719-8adf-984233612e53
https://arabi21.com/story/1338227/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5334850
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/25/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%b6%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%af
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 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

WP   ون الخوف ويقتلون الجيل القادم )عرب  0 ....................................................... ( 21: العسكر بمرص ينشر

ئ سد النهضة ثانية وال عالقة للمفاوضات بذلك )الجزيرة(   0 .................................................... إثيوبيا: سنعب 

 0 ........................................ جزيرة( الخارجية اإلثيوبية: نحّمل مرص والسودان فشل مفاوضات سد النهضة )ال

وق(    المفاوضات )الشر
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  زيجاته )بوابة األخبار( 
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  حالة الخلع )بوابة األخبار(تنازل 
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ة وبورسعيد واألقرص )بوابة   3وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء   2 ....................................... األخبار(نيابات بالجت  
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الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس عىل اتفاقية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغاللهما ف  دمنهور األرضية  
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وع إدارة تلوث الهواء )بوابة األخبار(   200  4 ...................................... مليون دوالر من البنك الدول  لتنفيذ مشر

ول يعرض نتائج زيارته إل رام هللا وتل   4 ......................................................... أبيب )بوابة األهرام(وزير البتر

  إعادة تشغيل محطة الغاز المسال بدمياط؟ )عرب   
 4 ................................................... (21ما دوافع مرص ف 

اضيا لتنمية العالقات االقتصادية )بوابة األهرام(  5 ............... اتحادا الغرف المرصية واألوكرانية ينظمان مؤتمرا افتر

ة المقبلة )الوطن( كات التكنولوجيا العالمية الفتر  5 ........................................ »المركزي«: اتجاه لبيع أسهم رسر

يبة جديدة للترصفات العقارية )المرصي اليوم(    فرض ض 
 5 .................................................... »المالية« تنف 

 5 ................. قرار جمهوري بالموافقة عىل انضمام مرص لالتفاقية الجمركية للنقل الدول  للبضائع )بوابة األخبار(

ول لـ تل أبيب )نوافذ( تايمز أوف إرسائيل تكشف األسباب  5 ...................................... الحقيقية لزيارة وزير البتر

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

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

 6 ......................................................... »األعىل لإلعالم« يستضيف وزير الخارجية الخميس )بوابة األخبار(

 6 ..................................................................................................................................... التعليم 

 6 ..................................“أرجوك يا ريس الطالب هتموت”.. ضخات جامعات مرص خوفا من كورونا )الجزيرة(
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وس كورونا.. و 644»الصحة«: تسجيل   6 ............................. حالة وفاة )بوابة األهرام(  52إصابة جديدة بفت 

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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  الجمهورية يشكر السيس  بعد تجديد تعيينه 
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 7 ...... عربة نوم جديدة )بوابة األهرام(  200وزير النقل ووزير الخارجية والتجارة المجري يبحثان التعاون ف 
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 8 ........................................... تطورة للهيئة العربية للتصنيع )بوابة األخبار(محمد بن زايد يشيد بالقدرات الم

وق(  8 .................................. القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كليات طب األسنان بجامعة األزهر )الشر

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 

ي بشمال سيناء )المرصي اليوم(   9 ..................................................................... تواصل فتح معت  رفح الت 

  شمال سيناء )الرابط( 
 9 ............................................................ أحدث صور لقاعدة بت  جفجافة الجوية ف 

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

.. وزير خارجية إيطاليا يوجه رسالة للسلطات المرصية )الجزيرة(   
 10 .......................... باتريك زك  وجوليو ريجيب 

وق(    تعرض نزالء السجون لإلهمال الطب   وسوء المعاملة )الشر
  ينف 

 10 ........................................ مصدر أمب 
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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