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 April 2021 2||  314العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تفاعل مصري مع املساعدات اإلماراتية إلثيوبيا   
 مالك سفينة "إيفر غيفن": ال نعرف أساس تعويضات املليار دوالر   
 غًدا.. وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا يناقشون أزمة سد النهضة   
 مصنعا   160مليار جنيه حجم السوق ولدينا    80غرفة الدواء:   
 ر مذيعو السلطة ىلع األكاديمي املصري؟  مقاالت "إعالم البغال".. هل انتص  
 مدير املخابرات الحربية املصرية ورئيس هيئة األركان يصالن إلى السودان   
 ما مدى قدرة سالح الجو املصري ىلع توجيه ضربة لسد النهضة؟  
 الداخلية ُتعلن بدء قبول الدفعة السادسة بمعاهد معاوني األمن  

 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  تفاعل مصري مع املساعدات اإلماراتية إلثيوبيا

 )بوابة األخبار(  السيسي للمستثمرين األمريكان: مصر تزخر بفرص استثمارية ضخمة

 )الشروق(  أبريل الجاري 12الخارجية الروسية: الفروف يزور مصر 

 ( 21)عربي بدء التحقيق بحادث سفينة السويس والخسائر تقدر بمليار دوالر

إيفر   الجانحة   جرين:شركة  السفينة  نجمت عن  مالية  أضرار  أي    غير مسؤولين عن 
 )املصري اليوم(

 ( 21)عربي مالك سفينة "إيفر غيفن": ال نعرف أساس تعويضات املليار دوالر

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/1348578/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3314896/1/%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%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01042021&id=adbaa538-7012-4978-b462-0b7d380b1a07
https://arabi21.com/story/1348374/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2301861
https://arabi21.com/story/1348613/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%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%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 ( 21)عربي حصري: املنفي لم يطلب سحب قوات تركيا.. هذا ما اتفق عليه 

السويس؟   قناة  تعويض  رفضت  إذا  غيفن”  “إيفر  السفينة  احتجاز  ملصر  يحق  هل 
 )الجزيرة(

النهضة سد  أزمة  يناقشون  وإثيوبيا  والسودان  مصر  خارجية  وزراء  )بوابة    غًدا.. 
 األخبار(

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/1348494/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2021/4/1/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3315178/1/%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3315178/1/%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام(  السيسي: نستهدف امتالك القدرة الحقيقية إلنتاج دواء فعال 

 )الجزيرة( "أنا غلطان".. قالها كامل الوزير فكيف كان الرد ىلع منصات التواصل؟ 

  

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/2683701.aspx
https://www.aljazeera.net/programs/aja-interactive/2021/4/1/%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  مصنعا 160مليار جنيه حجم السوق ولدينا   80غرفة الدواء: 

 )الوطن( وزير البترول يكشف عن الفرص االستثمارية بين مصر وكرواتيا 

  حي بعد جنوح سفينة »إيفر جيفن« رئيس قناة السويس: ندرس توسيع املمر املال
 )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/3314901/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://www.elwatannews.com/news/details/5409752
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02042021&id=acd6d59e-fa87-4c99-9840-fd1c08cb329d
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )بوابة األهرام(  انتخابات الصحفيين ىلع مقعد النقيب ونصف املجلس.. اليوم 

 )الجزيرة(  مقاالت "إعالم البغال".. هل انتصر مذيعو السلطة ىلع األكاديمي املصري؟ 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(   حالة وفاة  46. وإصابة جديدة بفيروس كورونا.   712»الصحة«: تسجيل  

الزمالة  لتدريب  املحافظة  مستشفيات  باعتماد  الصحة  تناشد  سوهاج«    »أطباء 
 )الوطن(

 السياحة 

 )الوطن(   ر استعدادات موكب املومياوات: مصر ستبهر العالم مدبولي يتفقد آخ

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/2684161.aspx
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/1/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3315169/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-712-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5410979
https://www.elwatannews.com/news/details/5410850
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 األقباط

 )الوطن(  لوفد أوكراني: نحن نعيش يف وحدة وطنية ىلع أرض مصر تواضروس

 أخرى

 )الجزيرة( الفراعنة”  ولعنةشاهد: عبد الله الشريف 

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/5410742
https://mubasher.aljazeera.net/videos/2021/4/2/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%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%88%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9
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 العسكري  املشهدت اتطور 
)الدفاع   صرية ورئيس هيئة األركان يصالن إلى السودانمدير املخابرات الحربية امل

 العربي( 

  الجديدة؟ مقر وزارة الدفاع الجديد األوكتاجون داخل العاصمة اإلدارية    اختبارسبب  
 )الدفاع العربي( 

 )بوابة األخبار(   ألبان أطفال ومستلزمات طبية من مصر لألشقاء بجمهورية بوروندي

 )الجزيرة(ما مدى قدرة سالح الجو املصري ىلع توجيه ضربة لسد 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/2021/04/01/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/01/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/01/%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a5%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b1-%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%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3314713/1/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/1/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%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%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87
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)بوابة  تعاون بين »العربية للتصنيع« وشركة كورية لصناعة اسطوانات الغاز الفيبر  
 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/3314531/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3314531/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5
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 تطورات املشهد األمني 
 )الشروق( الداخلية ُتعلن بدء قبول الدفعة السادسة بمعاهد معاوني األمن 

 (بمصر  )السفارة األمريكيةق اإلنسان يف مصر تقرير الخارجية األمريكية حول حقو

 

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=01042021&id=8dc64477-84c8-43a2-bb64-044acc711417
https://eg.usembassy.gov/2020-country-reports-on-human-rights-practices-egypt/
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