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 April 2021 15||  323العدد ||  يف الصحافة  الشأن املصرينشرة يومية ترصد أهم أخبار 

 

 . لتحسين العالقات تشاووش أوغلو: وفد تركي يزور مصر مطلع مايو   
 “هل دقت طبول الحرب”؟ السودان يدعو الجتماع عاجل وصحيفة أملانية   
 الشيوخ اإليطالي يوافق ىلع منح باتريك جورج الجنسية اإليطالية.  
 شاهد جديد بقضية ريجيني يؤكد ضلوع األمن املصري بقتله.  
 . فاظ ىلع حقوق مصر املائية القوة للح التحالف الشعبي يؤيد استخدام   
   عربات أحد القطارات عن القضبان بمنيا القمح   4خروج  وزير النقل:   
 وصول الفرقاطة برنيس من طراز فريم بيرجاميني إلى قاعدة اإلسكندرية  
 2020جائحتي كورونا والقمع”.. منظمة توثق انتهاكات    “املصريون بين  

 

 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 
 April 2021 15 || 323العدد 

 

 

 

 

 

 

 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 
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21)عربي تشاووش أوغلو: وفد تركي يزور مصر مطلع مايو لتحسين العالقات

  ب”؟ وصحيفة أملانية تتساءل “هل دقت طبول الحر  السودان يدعو الجتماع عاجل
 )درب(

الج جورج  باتريك  منح  ىلع  يوافق  اإليطالي  استثنائيا..  الشيوخ  اإليطالية  نسية 
 )درب( ويطالب الحكومة ببدء التحرك لدعمه

 ( 21)عربي األمن املصري بقتلهشاهد جديد بقضية ريجيني يؤكد ضلوع 

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/1351539/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7/
https://arabi21.com/story/1351436/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B6%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84
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 الشروق() وزير الخارجية يبحث مع املبعوث األممي مستجدات الوضع يف ليبيا

 األهرام( )بوابة  شكري: مصر تسعى إلى تسوية سياسية شاملة يحفظ وحدة ليبيا

 )الوطن(  مصر تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين ألراضي السعودية 

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=14042021&id=65503217-2c88-4d4a-ba59-bb2540ccc6b8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14042021&id=65503217-2c88-4d4a-ba59-bb2540ccc6b8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14042021&id=65503217-2c88-4d4a-ba59-bb2540ccc6b8
https://gate.ahram.org.eg/News/2692332.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2692332.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2692332.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5437093
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 تطورات السياسة الداخلية
  ية استخدام كل عناصر القوة للحفاظ ىلع حقوق مصر املائيؤيد  التحالف الشعبي  

 )درب(

  

 )الجزيرة( حازم حسني.. تفاعل الفت مع إعالن أكاديمي استقالته من جامعة القاهرة  

 )بوابة األهرام( معاونا للنيابة العامة  392قرار جمهوري بتعيين 

 )بوابة األخبار(  مليار جنيه للخروج من نفق كورونا 100تحملنا »التخطيط«:  

 )بوابة األهرام( الجريدة الرسمية تنشر عدًدا من القرارات الجمهورية 

  

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%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%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%88%d9%8a/
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/14/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86
https://gate.ahram.org.eg/News/2692278.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3328905/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7--%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7%C2%A0100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85
https://gate.ahram.org.eg/News/2692674.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 بوابة األخبار( )مليار جنيه  14تخسر البورصة املصرية 

الدولي يؤكد حرصه ىلع مساعدة مصر يف وضع منظو مة فعالة لتسجيل  البنك 
 )بوابة األخبار(العقارات 

التنمية   60 اتفاقية  لتمويل  األوروبي  واالتحاد  االستثمار  بنك  من  يورو  مليون 
 )الشروق(  االجتماعية

  خالف حول القيمة.. هل ستنجح قناة السويس يف أخذ التعويضات من إيفر غيفن؟ 
 )الجزيرة(

 )الوطن(   »مصر لأللومنيوم« عن فرض تدابير وقائية ىلع الواردات: قرار إيجابي

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/3328259/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3328259/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3328259/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3328355/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14042021&id=75002136-32a6-476f-8360-0220dfd2e2d5
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/14/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/5435440
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 تصنيع خمس قاطرات رئيس هيئة قناة السويس يعلن عن اتفاق مع شركة صينية ل
 )بوابة األخبار( 

اون بين االتحاد األوروبي ومصر يف شكل  مليار يورو حافظة التع  1.2كريستيان برجر:  
 )بوابة األهرام(  منح

  % ضريبة ىلع الوحدات التجارية واإلدارية يف تعديالت »القيمة املضافة« 14مصدر:  
 )الوطن(

الـ   شريحة  البنك    1.2مصنعون:  من  جنيه  السيراميك   املركزيمليار    تدعم صناعة 
 )الشروق(

  

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/3328984/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B4
https://gate.ahram.org.eg/News/2692139.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5435680
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14042021&id=0ac36cb8-f68f-4eec-b7a8-743085489f07
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الطرق واملواصالت

القمح وزير   بمنيا  القضبان  عن  القطارات  أحد  عربات  خروج  أسباب  نبحث    النقل: 
 )الوطن(

 )بوابة األهرام( مواطنًا فى حادث قطار الشرقية ١٥ة«: إصابة »الصح

السطحية أسفله أك  ٦يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبري  السيسي     توبر والطرق 
 )بوابة األخبار( 

 األقباط

 )بوابة األهرام(  كنيسة ومبنى تابعًا 82الحكومة توافق ىلع توفيق أوضاع 

 )بوابة األهرام( تواضروس يهنئ السيسي وجميع املسلمين بمناسبة رمضان 

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/5436769
https://gate.ahram.org.eg/News/2692606.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3328406/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%A6-%D8%A3
https://gate.ahram.org.eg/News/2692060.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2692581.aspx
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 أخرى

 )الشروق(  من ضحايا تصادم أسيوط ينتمون ألسرة واحدة  6مصطفى بكري: 

 )بوابة األخبار(أو ناجين جثث البحث عن وطوابق بالدقهلية..  ٥انهيار عقار من 

 ( 21)عربي حادث قناة السويس رفع مستوى "ثاني أوكسيد الكبريت" باملنطقة

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=14042021&id=ed0d7b49-8cf2-44c5-b3c8-d6e5ec21bca4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329012/1/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%A5-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%BA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A
https://arabi21.com/story/1351429/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الشروق(   إلى قاعدة اإلسكندرية  بيرجامينيوصول الفرقاطة برنيس من طراز فريم  

 ( 21)عربي عنصر بحرية مصري يهرب من إيطاليا بعد اتهامه باالغتصاب

املصرية  الطوليالذراع   الجوية  القوات  قدرات  يلخص  أنفوجرافيك  )الدفاع    ملصر: 
 العربي( 

 

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=14042021&id=b8a609be-34df-4e63-b488-77a07c024c0c
https://arabi21.com/story/1351412/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://www.defense-arabic.com/2021/04/14/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d9%8a%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d9%82%d8%af/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/14/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d9%8a%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d9%82%d8%af/
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لحفل   التجهيز  العالم   أكبر  األوكتاجون  الفتتاح   أسطوريبدء  يف  دفاع  لوزارة    مقر 
 )الجورنال العربي( 

 )بوابة األخبار( لمساجد الكبرى لالقوات املسلحة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم 

 العربي(  )األمن والدفاع وزارة الدفاع الكندية ُترسل فرقاطة إلى الشرق األوسط

 )األمن والدفاع العربي(  “الشركات” العسكرية املصرية

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://agute.org/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B3-3/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3328243/1/%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%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9
https://sdarabia.com/2021/04/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d8%b1%d8%b3%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89/
https://sdarabia.com/2021/04/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%af/
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 تطورات املشهد السيناوي
دورية راجلة للجيش املصري ىلع طريق أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف  -

إلصابة عنصر   أدىة "التلول" شرق مدينة بئر العبد باألسلحة الرشاشة، ما  قرب قري
 )الرابط( ىلع األقل. 

 

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/1382537173396774914/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
عبد   تهامي  أحمد  السياسية  العلوم  أستاذ  حبس  تجدد  يوما    45الحي  الجنايات 

 )درب( احتياطيا يف اتهامه بـ نشر أخبار كاذبة

يوما يف اتهامه بـ نشر أخبار    45ورقيا.. تجديد حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي 
 )درب( كاذبة

أشهر منذ القبض عليه.. الجنايات تنظر تجديد حبس املعلم القرآني رضا عبد    ٨بعد  
 )درب( الرحمن

خالل   النظام  انتهاكات  توثق  منظمة  والقمع”..  كورونا  جائحتي  بين  “املصريون 
 )الجزيرة( 2020

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%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3/
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%a8-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ي تشاووش أوغلو: وفد تركي يزور مرص مطلع م  العالقات )عرب 
ن  0 ............................................. (21ايو لتحسي 

 0 ........................... السودان يدعو الجتماع عاجل وصحيفة ألمانية تتساءل “هل دقت طبول الحرب”؟ )درب(

الشيوخ اإليطالي يوافق عىل منح باتريك جورج الجنسية اإليطالية استثنائيا.. ويطالب الحكومة ببدء التحرك لدعمه  

 0 ..................................................................................................................................... )درب(

ي  ي يؤكد ضلوع األمن المرصي بقتله )عرب 
 0 .................................................... ( 21شاهد جديد بقضية ريجينن

وق( ي ليبيا )الشر
 1 ........................................... وزير الخارجية يبحث مع المبعوث األممي مستجدات الوضع فن

 1 .......................................... شكري: مرص تسىع إل تسوية سياسية شاملة يحفظ وحدة ليبيا )بوابة األهرام( 

ي السعودية )الوطن( 
ن ألراضن  1 .................................................. مرص تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيي 

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

ي يؤيد استخدام كل عنارص القوة للحفاظ عىل حقوق مرص المائية )  2 .............................. درب(التحالف الشعن 

.. تفاعل الفت مع إعالن أكاديمي استقالته من جامعة القاهرة )الجزيرة(  ي
 2 ..................................... حازم حسنن

ن   2 ................................................................هرام(معاونا للنيابة العامة )بوابة األ 392قرار جمهوري بتعيي 

 2 ............................................ مليار جنيه للخروج من نفق كورونا )بوابة األخبار( 100»التخطيط«: تحملنا 

 2 .......................................................... الجريدة الرسمية تنشر عدًدا من القرارات الجمهورية )بوابة األهرام(

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 3 ......................................................................... مليار جنيه )بوابة األخبار(  14البورصة المرصية تخش 

ي وضع منظومة فعالة لتسجيل العقارات )بوابة األخبار(البنك 
 3 ............. الدولي يؤكد حرصه عىل مساعدة مرص فن

وق(مليون يورو من بنك االستثمار واالتحاد األورو 60 ي لتمويل اتفاقية التنمية االجتماعية )الشر  3 .................... ب 

ي أخذ التعويضات من إيفر غيفن؟ 
 3 ........................ )الجزيرة(خالف حول القيمة.. هل ستنجح قناة السويس فن

ي )الوطن(  3 ........................................... »مرص لأللومنيوم« عن فرض تدابي  وقائية عىل الواردات: قرار إيجاب 

كة صينية لتصنيع خمس قاطرات )بوابة األخبار(  4 .................... رئيس هيئة قناة السويس يعلن عن اتفاق مع شر

ي شكل منح )بوابة األهرام( 1.2كريستيان برجر: 
ي ومرص فن  االتحاد األوروب 

ن  4 ............ مليار يورو حافظة التعاون بي 

ي تعديالت »القيمة المضافة« )الوطن(14مصدر: 
يبة عىل الوحدات التجارية واإلدارية فن  4 ........................% رصن

يحة الـ  وق( 1.2مصنعون: شر اميك )الشر  4 ............................ مليار جنيه من البنك المركزي تدعم صناعة السي 

 5 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 5 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

 5 .............................. وزير النقل: نبحث أسباب خروج عربات أحد القطارات عن القضبان بمنيا القمح )الوطن(

قية )بوابة األهرام(  ١٥»الصحة«: إصابة   فن حادث قطار الشر
ً
 5 ........................................................ مواطنا

 5 ....................... أكتوبر والطرق السطحية أسفله )بوابة األخبار(  ٦السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبري 

 5 ..................................................................................................................................... األقباط

 )بوابة األهرام(  82الحكومة توافق عىل توفيق أوضاع 
ً
 5 ................................................... كنيسة ومبنن تابعا

ن بمناسبة رمضان )بوابة األهرام( ئ السيسي وجميع المسلمي  وس يهنن  5 .................................................توارصن

 6 ....................................................................................................................................... أخرى

وق(من ضحايا تصادم أسيوط ينتمون ألشة واحد 6مصطفن بكري:    6 ............................................ ة )الشر

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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ن )بوابة األخبار(  ٥انهيار عقار من   6 ..........................................طوابق بالدقهلية.. والبحث عن جثث أو ناجي 

ي  يت" بالمنطقة )عرب  ي أوكسيد الكي 
 6 ............................................ (21حادث قناة السويس رفع مستوى "ثابن

 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

وق(وصول الفرقاطة برنيس من طراز فريم بي   ي إل قاعدة اإلسكندرية )الشر
 7 ........................................ جامينن

ي   7 .................................................... ( 21عنرص بحرية مرصي يهرب من إيطاليا بعد اتهامه باالغتصاب )عرب 

) ي  7 .............................. الذراع الطولي لمرص: أنفوجرافيك يلخص قدرات القوات الجوية المرصية )الدفاع العرب 

 ) ي ي العالم )الجورنال العرب 
ن لحفل أسطوري الفتتاح األوكتاجون أكي  مقر لوزارة دفاع فن  8 .................... بدء التجهي 

ى )بوابة األخبار(   8 ......................................... القوات المسلحة تقوم بأعمال التطهي  والتعقيم للمساجد الكي 

 ) ي ق األوسط )األمن والدفاع العرب 
رسل فرقاطة إل الشر

ُ
 8 .............................................. وزارة الدفاع الكندية ت

 ) ي كات” العسكرية المرصية )األمن والدفاع العرب   8 ........................................................................... “الشر

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

ق مدينة  - أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف دورية راجلة للجيش المرصي عىل طريق قرب قرية "التلول" شر

 9 ..................................................... بيئ العبد باألسلحة الرشاشة، ما أدى إلصابة عنرص عىل األقل. )الرابط(

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

ي اتهامه بـ نشر أخبار كاذبة   45الجنايات تجدد حبس أستاذ العلوم السياسية أحمد تهامي عبد الحي 
يوما احتياطيا فن

 10 ................................................................................................................................... )درب(

ي اتهامه بـ نشر أخبار كاذبة )درب(  45الباحث أحمد سمي  سنطاوي  ورقيا.. تجديد حبس 
 10 ..................... يوما فن

ي رضا عبد الرحمن )درب(أشهر منذ القبض عليه.. الجنايات تنظر تجديد حبس المعلم الق ٨بعد 
 10 ...............رآبن

ي كورونا والقمع”.. منظمة توثق انتهاكات النظام خالل  
ن جائحن   10 ..................... )الجزيرة(  2020“المرصيون بي 

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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