
                                 

 موجز الصحافة 

 

 

 

 

 

 

 

 ر ــمص
 April 2021 12||  320العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 شكري يعلق ىلع اتصاله بنظيره التركي.. و"حرييت" توضح الكواليس   
 سد النهضة.. وزير الري: جاهز للملء الثاني لكني لست مطمئنا   
 »خطة النواب«: ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام   
 % من املصريين يرون أن السيسي املسؤول عن أزمة “سد النهضة”..  75 
 مليار دوالر   129.2لخارجي إلى  "مركزي مصر": ارتفاع الدين ا  
 مع تصاعد أزمة سد النهضة.. مصر توقع برتوكول عسكري مع بوروندي  
 منظمة حقوقية تحذر من زيادة أعداد سجون مصر  
 روسيا تعلن دعمها جهود إثيوبيا لتأمين املنطقة وتعزيز السالم  

 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
 ( 21)عربي شكري يعلق ىلع اتصاله بنظيره التركي.. و"حرييت" توضح الكواليس

 ( 21)عربيوزير خارجية تركيا يتصل بنظيره املصري بعد أنباء عن وقف التواصل 

  وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التي تمسها السيسي: نسجل لألردن  
 )بوابة األهرام( 

 )بوابة األهرام( « و»السادات« ر عبد الناصالرئيس التونسي يزور أضرحة »

 ة تفعيل الدور العربي إزاء األزمة الليبيةالسيسي: أكدنا مع الرئيس التونسي ضرور
 )بوابة األهرام( 

 )الشروق( سد النهضة.. وزير الري: مستمرون يف التعامل بنية حسنة 

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/1350796/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://arabi21.com/story/1350465/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-
https://gate.ahram.org.eg/News/2689485.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2688955.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2688721.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042021&id=0ba49913-b60a-47da-8d2b-041c61e13b7c
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الرئيس التونسي: بحثنا مع السيسي املخاطر التى تستهدف الدول واملجتمعات  
 )بوابة األهرام( 

 )بوابة األهرام( وزيرا النقل واملالية يصالن الخرطوم

 )بوابة األهرام(   السيسي: قضية األمن املائي املصري جزًءا من األمن القومي العربي

»الري«: نرفض املقترح اإلثيوبي آللية تبادل البيانات حول املرحلة الثانية مللء سد  
 م()بوابة األهرا النهضة 

 )الشروق(  وزير الري األسبق: مصر لم ُتخَطر بإنشاء سد النهضة

مياه بارتفاع عشرات    3مليار م  74»الري«: انهيار سد النهضة يتسبب يف اندفاع  
 )املصري اليوم( األمتار للسودان

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/2688730.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2689191.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2688713.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2689036.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2689036.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2689036.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042021&id=2c7002eb-3bc3-4c07-af21-57f6e09494cd
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2308612
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 )الشروق( الري: حل أزمة سد النهضة بالتفاوض من مصلحة مصر وإثيوبيا والعالم كله  

 )الشروق( سد النهضة.. وزير الري: جاهز للملء الثاني لكني لست مطمئنا 

 ( 21)عربي هل يردع التحذير األمريكي إثيوبيا ويوقف خططها بملف النهضة؟ 

 ( 21)عربي وزير مصري سابق: املساعدات األمريكية ترخيص ملواصلة القمع

 ( 21)عربيدث عن "تقارب" زيارة سعّيد ملصر تثير غضبا.. والسيسي يتح

 )الجزيرة(  مستشار رئيس حركة النهضة التونسية: قيس سعيد أخطأ بزيارته ملصر

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=11042021&id=5a577524-1a5b-4d73-ae82-86f36036e189
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042021&id=fdb13d7e-7c33-4ab9-8ae9-2dfd9b9875d2
https://arabi21.com/story/1350667/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1350559/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7
https://arabi21.com/story/1350482/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/11/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3
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مائية   قنبلة  من  يحذر  املفتي  النهضة..  طبخسد  إثيوبيا ة و”  لصالح  أمريكية   ”  
 )الجزيرة(

 )بوابة األهرام(   الخارجية يستقبل نظيره الروسي اليوم ويعقدان مؤتمًرا صحفًيا  وزير

)بوابة    وزير الخارجية الروسي: مصر شريك رئيسي لنا يف الشرق األوسط وإفريقيا
 األخبار(

السيسي: حرصت ىلع توديع الرئيس التونسي بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثاني 
 )بوابة األهرام( مصر

 )الشروق(   يحذر: سنتعامل مع أي تصرف غير مسؤول من إثيوبيا  شكريسد 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/2021/4/10/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%83%d9%85%d9%84%d8%aa
https://gate.ahram.org.eg/News/2689838.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3325734/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3325734/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%A7-
https://gate.ahram.org.eg/News/2689896.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042021&id=57261927-eb87-4a68-a046-bb5d833c7c25


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 April 2021 12 ||  320العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( نصيب الفرد من الدين العام رتفاعا»خطة النواب«: 

 )بوابة األخبار( خطة النواب: خسائر شركات قطاع األعمال مستمرة

 بإيقاف سيل الفساد والخسائر باملوازنة العامة للدولة رئيس برملانية الوفد يطالب  
 )بوابة األخبار( 

الصناعي  اإلنتاج  ماكينات  لتصنيع  القومي  املشروع  ىلع  يطلع  السيسي 
 )بوابة األهرام( بتكنولوجيا التحكم الرقمي اآللي

و75 النهضة”..  “سد  أزمة  عن  املسؤول  السيسي  أن  يرون  املصريين  من   %89  %
 )نوافذ(  يرغبون يف قصف السد

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/3325079/1/-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3325022/1/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3325008/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81
https://gate.ahram.org.eg/News/2689585.aspx
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 ( 21)عربي خطة حرب" ووحدة وطنية بمواجهة أزمة السد“لـ  صباحي يدعو 

 (21)عربي مخاوف من تحكم نظام السيسي بأموال الوقف الخيري 

 )الشروق( اختيار فتحي سرور رئيسا ملجلس أمناء مركز كيمت للتحكيم الدولي

  

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/1350608/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF
https://arabi21.com/story/1350589/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042021&id=96ac6201-899d-400f-a325-fa2d641c12eb
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 ات املشهد االقتصاديتطور 
 ( 21)عربي  مليار دوالر  129.2"مركزي مصر": ارتفاع الدين الخارجي إلى 

  مليار جنيه   192هيئة اقتصادية خسائرها تجاوزت    14وكيل الخطة واملوازنة بالنواب:  
 )بوابة األخبار( 

  2020/2021مليار دوالر زيادة يف تحويالت العاملين بالخارج من يوليو إلى يناير    1.7
 )بوابة األهرام( 

تقدم ىلع   »آل س  33ناصف  ثروة  زادت  كم  الجائحة؟ مليارديرا..  عام    اويرس« يف 
 )الوطن(

 )الشروق( مليار جنيه 18.5البنك 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://arabi21.com/story/1350787/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-129-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3325019/1/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-14-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA
https://gate.ahram.org.eg/News/2689467.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5429533
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042021&id=b488856e-b669-49aa-999f-6db6d7ce042f
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 )الوطن(  أشهر 9% خالل 10أرباح »العربية لألدوية« بنسبة نمو 

 (21)عربي جز سفينة "إيفر غيفن" لحين دفع التعويضات مصر تحت 

 )بوابة األخبار( مليار جنيه  31بـ البنك املركزي يطرح سندات خزانة  

 )الوطن(  2021رئيس قناة السويس: وصول الكراكة »حسين طنطاوي« أغسطس 

 )الشروق( 2020مليار جنيه يف  53البترول: ارتفاع تعاقدات بتروجت إلى 

  

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/5430016
https://arabi21.com/story/1350662/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D9%81%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3325649/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8013-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/5431513
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042021&id=7eee28fa-d2f9-459c-96ac-c9a1592fb6ec
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الوطن( األىلع لإلعالم: لن نسمح بتصفية الصحافة القومية أو الهجوم عليها 

 ن( )الوطالصحف القومية تقنن أوضاعها طبقا للقانون الجديد 

 )املصري اليوم(  لسودان ومصرلأحمد موسى: انهيار سد النهضة قنبلة نووية مائية  

 )املصري اليوم(   عمرو أديب يعلن مقاضاة محمد رمضان: »لو محدش رباك أنا هربيك«

 )الجزيرة( متضامن مع معتز وناصر.. وسم يفجر مواقع التواصل بعد توقف برنامجيهما  

 ( 21)عربي أيمن نور يعلق ىلع إجازة معتز مطر من قناة الشرق

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/5429977
https://www.elwatannews.com/news/details/5429416
https://www.elwatannews.com/news/details/5429416
https://www.elwatannews.com/news/details/5429416
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2308670
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2309526
https://www.aljazeera.net/programs/aja-interactive/2021/4/11/%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://arabi21.com/story/1350738/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
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 الصحة 

 )بوابة األخبار(  %5.87لـ  بيانات »الصحة« تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا 

 مؤسسات دينية 

 )الوطن(  األزهر والزيتونةتشكيل لجنة علمية بين جامعتي : قيس سعيد والطيب 

 )الشروق( للة للوضوء منعا إلهدار املياهسعد الهاللي: أتمنى اختراع مناديل مب

 )الشروق(األوقاف: نريد إقناع الناس بأن تنظيم النسل ضرورة شرعية 

 السياحة 

  استئناف الرحالت الجوية من روسيا للغردقة وشرم الشيخ قريبا   أتوقعالفروف:  
 )بوابة األخبار( 

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/3325695/1/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/5430460
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042021&id=aaef28cc-03c2-4734-b368-ced90bf9dc80
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042021&id=cbe19529-eac9-4e74-8a06-7ef87b5eef1e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3325726/1/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1
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 الطرق واملواصالت

 الشروق() وزير النقل يعلن بدء الربط السككي بين مصر والسودان يوليو املقبل

 )الشروق(  »النقل« تعتزم طرح مناقصة عاملية لتطوير الخط األول ملترو األنفاق

 األقباط

 )بوابة األهرام( الرئيس التونسي يزور كاتدرائية ميالد املسيح بالعاصمة اإلدارية

 )الوطن(  محافظات  10بالكنائس يف  2021منع األقباط من صالة عيد القيامة  

 أخرى

)فيديو(  شاحنة  عليهما  سقطت  طفلتين  مصرع  وصراخ..  مفجعة    لحظات 
 )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=11042021&id=74b3f2f7-d3fd-4f9e-87f3-3967b4f4d0ac
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042021&id=74b3f2f7-d3fd-4f9e-87f3-3967b4f4d0ac
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042021&id=74b3f2f7-d3fd-4f9e-87f3-3967b4f4d0ac
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10042021&id=14f59075-2f67-4104-8a3f-07576a9790b9
https://gate.ahram.org.eg/News/2689335.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5431516
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/11/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 جزيرة( ال) مع تصاعد أزمة سد النهضة.. مصر توقع برتوكول عسكري مع بوروندي

أبرز املقاتالت والذخائر املصرية التي قد تستخدم يف مواجهة أي تهديد يستهدف  
 )الدفاع العربي(  املصرياألمن القومي 

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/2021/4/11/%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9
https://www.defense-arabic.com/2021/04/11/%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%ae%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a/
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 )الدفاع العربي( روسيا تعلن دعمها جهود إثيوبيا لتأمين املنطقة وتعزيز السالم 

تفيد   الجوية  تقارير  الدفاعات  إنتاج  ترخيص  ىلع  الحصول  يف  تنظر  مصر  أن 
 )الدفاع العربي( واملدفعية الصاروخية البيالروسية 

مجال  ملاذا   يف  للدخول  ملصر  األمثل  الحل  الشبح  الكورية  املقاتلة  الطائرة  تعد 
 )الدفاع العربي( تصنيع الطائرات املقاتلة محلًيا

  يفتتحان مركز تجميع األلبان بأبو قرقاص باملنيا   »الزراعة«و    الحربي«وزيرا »اإلنتاج  
 )بوابة األهرام( 

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/2021/04/11/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%af%d8%b9%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/11/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/11/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://gate.ahram.org.eg/News/2688961.aspx
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 )بوابة األخبار(السيسي يوجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية يف مصر 

 )بوابة األخبار(بمناسبة شهر رمضان  السيسيالقوات املسلحة تهنئ 

املواجهة وإمكانية  العسكرية  القدرات  قراءة يف  اإلثيوبي:  النهضة  )املعهد    سد 
 املصري للدراسات(

 

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/3325075/1/%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%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3325050/1/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://eipss-eg.org/%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9/
https://eipss-eg.org/%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9/
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 تطورات املشهد السيناوي
 )الرابط( تقرير مصور ليوميات مقاتلي والية 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/1381513266707447809/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي  منظمة حقوقية تحذر من زيادة أعداد سجون مصر

  خسائر باملاليين.. النيابة املصرية تبرئ “املكابح” من حادث تصادم قطاري سوهاج 
  الجزيرة()

صدمة واستهجان.. هل يعفي تقرير النيابة املصرية عن حادث قطاري الصعيد وزير 
 الجزيرة() النقل من مسؤوليته؟ 

  

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/1350790/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/11/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/11/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6
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