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 ر ــمص
 April 2021 5||  315العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . السيطرة تحركات دولية ملنع خروج أزمة سد النهضة عن   
 . سنوات.. وأمامنا فرصة أخيرة   10شكري: تفاوضنا حول سد النهضة   
 2021مليار جنيه خالل الربع الرابع من    642.5إصدار أدوات دين بـ   
 م رؤساء تحرير صحف قومية وخاصة يطالبون بإقالة وزير الدولة لإلعال  
 . رئيس األركان املصري: العمل مع السودان ضروري ملواجهة التحديات  
 الدول األفريقية يف صفها ضد إثيوبيا؟ املونيتور: مصر تحاول كسب   
 . “رابع رمضان خلف األسوار”.. تفاعل الفت مع صرخة ابنة عال القرضاوي  
 مقتل قائد قوات أمن الفيوم متأثرًا بالغاز أثناء القبض ىلع قاتل أسرته  

 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 ،إعالميةات ـخدم"
 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
قبل   سوداني  وشرط  السيطرة..  عن  النهضة  سد  أزمة  خروج  ملنع  دولية  تحركات 

 )درب( امللء الثاني

 )بوابة األخبار( سنوات.. وأمامنا فرصة أخيرة  10: تفاوضنا حول سد النهضة  شكري

 )الشروق(  ده تنفيذ امللء الثاني لسد النهضةوزير الري اإلثيوبي يؤكد اعتزام بال

 )الجزيرة( سد النهضة.. انطالق أول محادثات وزارية مباشرة منذ أشهر

 )الجزيرة(  لنهضة.. انتهاء اليوم األول من اجتماعات كينشاسا دون نتائجسد ا

أمن واستقرار  الحفاظ ىلع  األردني يف  العاهل  مع  تعرب عن تضامنها  مصر 
 )بوابة األهرام(اململكة 

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%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%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%b9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318003/1/%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%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-10-%D8%B3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03042021&id=a45c2d9b-ed92-485a-9fd9-3880c7a82bb2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/4/%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/4/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/2684993.aspx
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نفسه   يناقض  اإلثيوبية  الخارجية  باسم  املتحدث  دقائق..  خالل  نفي  ثم  تأكيد 
 ة(زير)الج  دبشأن بيع مياه الس

)بوابة    السيسي لنظيره الكونغولي: مصر حريصة ىلع إنجاح مفاوضات سد النهضة 
 األخبار(

  سفير مصر بإثيوبيا يشارك مجلس السلم واألمن اإلفريقي يف زيارته إلى السودان 
 )بوابة األهرام( 

 )الشروق(  رئيس الكونغو: نسعى للوصول إلى حل نهائي يف قضية سد النهضة

“ليس لتوليد الكهرباء”.. خبير مياه مصري: هذا هو هدف إثيوبيا من بناء سد النهضة  
 )الجزيرة(  )فيديو(

 )الشروق( سفير سلطنة عمان الجديد لدى مصر يلتقيرئيس الوزراء 

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/2021/4/3/%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%AB%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-15-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3317898/1/%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%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3317898/1/%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%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/2685574.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042021&id=efb2bdc1-a894-428f-9a33-4ec219617334
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/4/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042021&id=1ccdfccc-cedc-43ef-9b7f-f5cbca23ac6a
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 )بوابة األهرام(  السيسي يستقبل مدير عام منظمة اليونسكو

 )بوابة األهرام( سياحة السعودي يغادر القاهرة بعد حضور موكب املومياوات وزير ال

 )الشروق(  يزور تونس للتباحث بشأن امللفات العربية املختلفة  طأبو الغي

 )بوابة األخبار( السيسي يجدد مللك األردن تضامن مصر التام مع اململكة

 )املونيتور(دعوات يف مصر للتخلص من اإلرث العثماني 

  

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/2685422.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2685410.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042021&id=92f5c75c-3cd3-4d50-9b3f-832fb0caeff7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318008/1/%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%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/calls-get-rid-ottoman-legacy-emerge-egypt
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 سة الداخليةتطورات السيا
 )بوابة األخبار( مادة إنشاء صندوق الوقف الخيرييوافق ىلع  مجلس الشيوخ

 )بوابة األخبار(ملاذا يتهرب وزير اإلعالم من املثول أمام »النواب«؟ 

للمحاسبات   املركزي  لرئيس  نائًبا  الفيصل  محمد  املستشار  بتعيين  قرار جمهوري 
 )بوابة األخبار( 

 )الوطن( لصلب السيسي يتابع تطوير صناعة األسمنت والحديد وا

 )الوطن( إبراهيم يونس رئيسا لشركة النصر للمالحات 

 )املصري اليوم( يسلم دفعة أولى من سيارات مبادرة »إحالل السيارات«  مدبولي

 ( 21)عربي هل تنخفض أسعار األدوية يف مصر بعد افتتاح "مدينة الدواء"؟ 

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/3317749/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3317541/1/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3317380/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-
https://www.elwatannews.com/news/details/5416223
https://www.elwatannews.com/news/details/5413682
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2303985
https://arabi21.com/story/1349097/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  مليار جنيه 6.5البورصة املصرية تختتم بخسارة رأس املال 

 )بوابة األهرام(  مليار دوالر يف مارس 40.337ارتفاع احتياطي النقد األجنبي إلى 

 )الوطن( وقف طرح رخصة السجائر الجديدة 

 )الشروق( مليار جنيه 18.5البنك املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 

 )الشروق(مليار جنيه  ١٧شركات خاصة يف البورصة قيمتها   ٣طرح 

 )الشروق( فقة الجهات الرقابية  صر« تنتظر موا« ىلع »بلوم مABCصفقة استحواذ »

 )املصري اليوم( 2020عام  خسائر حديد عزمليار جنيه  4.68

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/3317669/1/%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%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-6
https://gate.ahram.org.eg/News/2685416.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5413904
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042021&id=7c68a847-194d-4d40-b55b-eb93afc3e906
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03042021&id=02e80bc6-bcd9-48c1-a8e7-bb4706dc65d3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03042021&id=1bf95374-cff5-43f2-9229-52a157df0f9c
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2303596
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 )بوابة األخبار(مليار جنيه   1.51بـ البنك املركزي يطرح سندات خزانة  

البنك املركزي والتموين يتعاونان لتطوير املخابز البلدية وتحويلها الستخدام الغاز  
 )الشروق(  الطبيعي

 الشروق( ) 2021ابع من مليار جنيه خالل الربع الر 2.564بـ ن إصدار أدوات دي

  

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/3318287/1/%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%80115-%D9%85%D9%84%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05042021&id=c3d21a75-30e2-4f39-a9d3-b57a23f64464
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042021&id=4f920c01-b512-449b-b599-a2f9addee192
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042021&id=4f920c01-b512-449b-b599-a2f9addee192
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042021&id=4f920c01-b512-449b-b599-a2f9addee192
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الوطن(  رؤساء تحرير صحف قومية وخاصة يطالبون بإقالة وزير الدولة لإلعالم

سخرية بإعالنه إنشاء مركز ملراقبة حقوق اإلنسان بأمريكا  يفجر موجة  مذيع مصري  
 )الجزيرة(

 ( 21)عربي فوز مؤيدين للنظام املصري بنقابة الصحفيين وضياء رشوان نقيبا

  سنوات.. بدء أعمال الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية   3بعد توقف  
 )املصري اليوم(

 )الجزيرة(جهات عليا مصرية توقف عرض مسلسل "امللك" 

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/5415686
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/3/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://arabi21.com/story/1348909/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2303890
https://www.aljazeera.net/news/arts/2021/4/5/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8
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 التعليم 

  سته مصر بشأن “فصل” محمد صالح من درا  موجة سخرية.. بعد تغريدة رسمية يف 
 )الجزيرة(

 الصحة 

 خبار( )بوابة األ  وفاة 40حاالت جديدة بفيروس كورونا.. و  709الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 (21)عربي  لق ىلع موكب املومياوات ويثير جدالداعية مصري يع

MEE( 21)عربي  ملسلمين: الرسوم املسيئة هي املشكلة وليس احتجاج ا 

 ياحة الس

األثرية   القطع  الستعادة  مصر  مع  شراكة  بالقاهرة:  األمريكية  )بوابة  السفارة 
 األهرام(

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/2021/4/5/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318184/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-709-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318184/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-709-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318184/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-709-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%D9%88%D9%86
https://arabi21.com/story/1349186/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7
https://arabi21.com/story/1349009/MEE-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://gate.ahram.org.eg/News/2685266.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2685266.aspx
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 )بوابة األهرام( العامليةتعيين زاهي حواس سفيًرا ملنظمة السياحة 

 الزراعة

 )بوابة األهرام( أشهر ٣وقف تصدير الفول ملدة 

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األهرام( خاص ضرورية لتطوير السكة الحديد وزير النقل: مشاركة القطاع ال

 )بوابة األهرام( قطارات جديدة من إسبانيا يبدأ توريدها يف يوليو  ٦وزير النقل: 

 )الجزيرة(  كامل الوزير يعّنف مسؤولين ويهين مواطنة طلبت املساعدة )فيديو(

 األقباط

 )بوابة األخبار( باإلسكندريةتواضروس يستقبل وكيل وزارة الصحة 

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/2685638.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2685366.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2685207.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2685103.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/3/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%91%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3317778/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3%C2%A0%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8
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 )بوابة األخبار( وزير السياحة اليوناني  ييودروس الثاني يلتقث

 )بوابة األخبار( تواضروس يستقبل الرئيس اإلقليمي للمدارس الالسالية

 أخرى

«Business Insider  :»  بيانات »فيسبوك«   44تسريب  ىلع  مصري  حساب    مليون 
 )الوطن(

 )بوابة األخبار( مها برصاصة يف الرأس انتحار فتاة داخل غرفة نو

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/3317224/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3317904/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/5415911
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318350/1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
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 العسكري  املشهدت اتطور 
   مقارنة للقوة العسكرية بين جيشي مصر والسودان يف مواجهة إثيوبيا

 ع العربي()األمن والدفا

النيل   ملواجهة  2“نسور  ضروري  السودان  مع  العمل  املصري:  األركان  رئيس   ..”
 )الجزيرة( التحديات األمنية

الجيش اإلثيوبي يفعل بطاريات الدفاع الجوي يف محيط    السيسي،بعد تهديدات  
 الدفاع العربي( ) النهضةسد 

املسؤول عن تدمير    203. الجيش املصري يعلن عن سرب العاصفة  الجحيم.سالح  
 )الدفاع العربي(  سد النهضة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://sdarabia.com/2021/04/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7/
https://sdarabia.com/2021/04/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7/
https://sdarabia.com/2021/04/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/4/%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.defense-arabic.com/2021/04/02/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/02/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/02/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/02/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ad%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a8-%d8%a7/
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 )الدفاع العربي( ملة طائرات أمريكية تعبر قناة السويس فيديو: حا بال

إثيوبيا؟  ضد  صفها  يف  األفريقية  الدول  من  مزيد  كسب  تحاول  مصر    املونيتور: 
 العربي(  )الدفاع

لالبتكارات  بجنيف  »البرونزية«  يحصد  العسكرية  بالفنية  التدريس  بهيئة    عضو 
 )بوابة األخبار( 

شهادات   ىلع  االحتياط  الضباط  كلية  لحصول  احتفالية  تنظم  املسلحة  القوات 
 )درب( االعتماد الدولية »األيزو«

 

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/2021/04/03/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d9%86/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3317362/1/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-
https://gate.ahram.org.eg/News/2684307.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
“رابع رمضان خلف األسوار”.. تفاعل الفت مع صرخة ابنة عال القرضاوي بشأن أمها  

 )الجزيرة(

 )درب( يوما 15سنوات.. تجديد حبس الناشط محمد عادل  3اقترب من إكمال 

يوما يف الحبس.. “أمن الدولة” تجدد حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي  60تجاوز 
 )درب( أخبار كاذبة” بنشريوما يف اتهامه   15

 )درب( يوما   45الجنايات تجدد حبس العليمي وبربري وفؤاد ومؤنس 

)بوابة    ائد قوات أمن الفيوم متأثرًا بالغاز أثناء القبض ىلع قاتل أسرتهق  مقتل
 األخبار(

 

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/2021/4/4/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-3-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-60-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%ad/
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