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 February 2021 26||  289العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 ميخائيل: البد من حل سياسي لقضية املعارضة اإلسالمية يف مصر   
 مليونًا نسمة    40علي جمعة: موارد مصر ال تتحمل فوق الـ   
 مليار دوالر هذا العام؟    21.4الديون تحاصر السيسي.. كيف يسدد   
 رحيل الفقيه القانوني واملؤرخ واملفكر الكبير املستشار طارق البشري   
 القوات املسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني   
 ه الشريف يحصل ىلع سيناريو فيلم السرب تسريب جديد.. عبد الل  
 غضب واحتجاجات إثر مقتل مواطن مصري ىلع يد شرطي جنوبي البالد  
 “تضليل صريح”.. ابنة هدى عبد املنعم تكّذب الداخلية املصرية  

 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 ومعلومـرص اريرـتقو

  "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
 (الجزيرة) ميخائيل: البد من حل سياسي لقضية املعارضة اإلسالمية يف مصر

 ( بوابة األهرام)  محمد بن سلمان بشفائهالسيسي يهنئ ولي العهد السعودي 

 ( بوابة األخبار) يبحث مع نظيره األوكراني تعميق وتطوير عالقات التعاون شكري

كوفيد   بعد  القارة  وواقع  إفريقيا  تواجه  التى  التحديات  الخارجية:  ما   19وزير  أبرز 
 )بوابة األهرام( "2سيناقشه منتدى "أسوان  

نائب وزير الخارجية يطلع السفراء العرب واألوروبيين بالقاهرة ىلع مستجدات ملف  
 (بوابة األهرام)  سد النهضة

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/2021/2/26/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2614618.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3274743/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B9
http://gate.ahram.org.eg/News/2614604.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2614415.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( بوابة األخبار) نسمة   مليونًا 40ق الـ  فوعلي جمعة: موارد مصر ال تتحمل 

ضريبة تسجيل العقارات تفجر غضب املصريين.. أحمد موسى يتهم اإلخوان وبيان  
 (الجزيرة) رسمي يكّذبه )فيديو(

 (21عربي ) كاريكاتير .بمصر.استنزاف الفقراء 

 ( بوابة األهرام)  السيسي يطلع ىلع اإلنجازات الرياضية املصرية خالل العام املاضي

 )الوطن(  سوزان والديب يغادران ضريح مبارك بعد استقبال عزاء املحبين

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/3274661/1/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2021/2/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7
https://arabi21.com/story/1338493/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2614441.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5335694
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 ( الوطن) عالء مبارك للمشاركين يف إحياء ذكرى وفاة والده: »كتر خيرهم«

بنفسه للجنود  الطعام  يحمل  كان  الخاص:  حارسه  رواية  يف  "مبارك"   إنسانيات 
 (الوطن)

 ( اليوم السابع) فى برامج تأهيل الرائدات الريفياته بالتوسع السيسي يوج

 ( الجزيرة)  ”.. حشد إلكتروني النتفاضة جديدة يف مصر27“ثورة طالب الجامعات يوم  

ومنشآتها   القاهرة  استاد  لهيئة  املجتمعي  االستخدام  بإتاحة  يوجه  السيسي 
 (بوابة األهرام) الرياضية امللحقة بعد تأهيلها 

 ( 21عربي) جديدة بمصر تثير سخطا واسعا.. "إتاوة من السيسي"رسوم 

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/5335714
https://www.elwatannews.com/news/details/5320306
https://www.youm7.com/story/2021/2/25/%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%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA/5222926
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/25/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%B9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2614438.aspx
https://arabi21.com/story/1338598/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A


3 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 February 26 ||  289العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 اديطورات املشهد االقتصت
 ( 21عربي) مليار دوالر هذا العام؟   21.4الديون تحاصر السيسي.. كيف يسدد  

 ( بوابة األهرام) كوروناتداعيات مليار دوالر لتمويل  6.3رئيس الوزراء: مصر خصصت 

تسدد   و  30الحكومة  الصادرات..  دعم  مستحقات  جنيه  للتمويل    50مليار  مليار 
 (اليوم السابع) العقاري

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/1338442/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B3%D8%AF%D8%AF-21-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/2614480.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/2/25/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8850-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/5223091
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( بوابة األخبار) لإلعالم« يحيل خالد صالح للتحقيق»األىلع 

 ( الوطن) وزير الخارجية يلتقي رؤساء تحرير وإعالميين بـ»األىلع لإلعالم« 

 ( الشروق)  ينتقص من قيمة املرأةإبراهيم عيسى: قانون األحوال الشخصية الجديد  

 الصحة 

 (بوابة األهرام)  وفاة  46و.  كورونا.حالة إيجابية جديدة بفيروس    589الصحة: تسجيل  

 الطرق واملواصالت

 ( الشروق)  مليون جنيه  120كوبري ىلع الرياح البحيري بتكلفة    15وزير النقل: ننشئ  

  »السكة الحديد« تعلن استبدال بعض القطارات بعربات روسي وثانية عادية 
 (اليوماملصري )

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/3274600/1/-%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%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
https://www.elwatannews.com/news/details/5335942
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26022021&id=eaa76f75-62b2-4eec-80a9-0c86be24ebac
http://gate.ahram.org.eg/News/2614615.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26022021&id=61e30211-5576-4ac6-9665-cbefba85e413
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2268304
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 أخرى

 (الشروق) رحيل الفقيه القانوني واملؤرخ واملفكر الكبير املستشار طارق البشري

 (بوابة األهرام)مالك مركب اإلسكندرية  حبس . .جته وزوبعد السماح له بدفن ابنته 

  عبد الله الشريف: كيف اضطهد نظام عبد الناصر الفنان محمد فوزي حتى مماته؟ 
 (الجزيرة)

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=26022021&id=8814d912-b06b-4011-bf88-8e6f976ca9ba
http://gate.ahram.org.eg/News/2614497.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/videos/2021/2/25/%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%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( بوابة األخبار) ة للجيش اللبنانيالقوات املسلحة ترسل مساعدات طبي

 (الشروق) EDEX 2021تضافة معرض وزير اإلنتاج الحربي: مصر بصدد اإلعداد الس

 ( الجزيرة) د.. عبد الله الشريف يحصل ىلع سيناريو فيلم السربتسريب جدي

 ( الدفاع العربي)  فون يف سالح الجو املصري قريبًا؟ هل سنرى مقاتالت يوروفايتر تاي

ية يطلعان ىلع نموذج للفرقاطة الشبحية  وزير الدفاع املصري وقائد القوات البحر
 )الدفاع العربي(    IDEX 2021الثقيلة اإليطالية فريم بيرجاميني خالل حضورهما 

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/3274574/1/%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%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022021&id=101d26ce-162e-496d-a44f-92401b35646f
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/26/%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%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A8
https://www.defense-arabic.com/2021/02/26/%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%b1%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/25/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1/
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كيف سيقوم سالح الجو املصري بتحييد أنظمة الدفاع الجوي اإلثيوبية املحيطة  
 العربي( )الدفاع   بسد النهضة؟ 

 

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/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/25/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/25/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85/
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 تطورات املشهد األمني 
 (الجزيرة) غضب واحتجاجات إثر مقتل مواطن مصري ىلع يد شرطي جنوبي البالد 

ب الداخلية املصرية وتكشف حقائق  “تضليل صريح”.. ابنة هدى عبد املنعم تكذّ 
 (الجزيرة)  عن والدتها )فيديو(

 ( 21عربي) كشف تفاصيل فضيحة تهريب متهمين خارج مصر

 
  

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/2021/2/25/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/25/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1338563/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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