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 April 2021 6||  316العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تمديد اجتماعات كينشاسا ليوم إضايف بعد فشل التوصل إلى اتفاق   
 السودان: عانينا أسبوعا من العطش بسبب امللء األول لسد النهضة   
 "  أزمة تحت القبة بسبب "ترقيع القوانين  
 مليارات جنيه.. وإيقاف التداول نصف ساعة    10خسائر البورصة تتجاوز   
 «  2داني »نسور النيل  اختتام التدريب الجوي املصري السو  
 رصد حقوقي لالنتهاكات بسيناء املصرية يف إطار "حرب اإلرهاب"   
 من أعضاء اإلخوان ىلع قوائم اإلرهاب يف مصر   51مجددا..   
 لشرطة الوطنية يف بوركينا فاسو ا   سفير مصر يف واجادوجو يلتقي قائد  

 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
 الجزيرة( ) تمديد اجتماعات كينشاسا ليوم إضايف بعد فشل التوصل إلى اتفاق

 )الشروق(  ألول لسد النهضةالسودان: عانينا أسبوعا من العطش بسبب امللء ا

لوفد اإلثيوبي: من املهم تبادل بيانات سد النهضة  السفير األمريكي يف الكونغو ل
 )الشروق(  مع األطراف األخرى

 )بوابة األخبار( تعازيها لبنجالديش يف ضحايا غرق عبارةمصر تعرب عن  

 )الشروق( غال بمناسبة االحتفال بذكرى العيد القوميالسيسي يهنئ السن 

 )الشروق( أسامة ربيع: ال نمانع يف حل أزمة السفينة الجانحة وديا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/5/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/5/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/5/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05042021&id=46dd8853-5980-4474-ae68-a594e7c35bdb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05042021&id=4ff51621-6508-4f2b-b207-a103df73bf84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318585/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%BA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05042021&id=a1d23c75-9f18-4edb-ab74-3da7621a72fd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05042021&id=15b4f227-e182-4455-91da-f8902b45a6a5
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 )بوابة األخبار( الهجرة تطلق األغنية الرسمية ملبادرة »اتكلم عربي«.. فيديو

  

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/3319248/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( "أزمة تحت القبة بسبب "ترقيع القوانين 

 )الوطن(  لوقف الخيري»الشيوخ« يوافق نهائيا ىلع قانون صندوق ا

 "الشيوخ" يوافق ىلع منح وزير األوقاف التصرف يف أموال صندوق الوقف الخيري 
 )بوابة األهرام( 

 ( 21)عربي دراسة تتوقع سيناريو امتداد الفعل االحتجاجي يف العالم العربي

 )الوطن(  »قطاع األعمال«: مصر تدخل عصر تصنيع خامات األدوية قريبا

 املصري اليوم() السيسي يتفقد موسم الحصاد الزراعي بالصحراء الغربية

 )بوابة األهرام( شركة الحديد والصلب  تأجيل الطعن ىلع قرار حل

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/3318731/1/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%C2%A0%22%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%E2%80%8E%22
https://www.elwatannews.com/news/details/5417783
https://gate.ahram.org.eg/News/2685728.aspx
https://arabi21.com/story/1349295/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/5417825
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2305135
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2305135
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2305135
https://gate.ahram.org.eg/News/2685928.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
تتجاوز   البورصة  التداول    10خسائر  وإيقاف  جنيه..  املصري  )ساعة  نصف  مليارات 

 اليوم(

 )بوابة األخبار( ساويرس: االستثمار بالبورصة املصرية يحتاج إلى طرح شركات جديدة  

 )بوابة األخبار(مليار جنيه للقطاعات الخدمية  100وزير املالية: خصصنا 

بع الثالث من العام  شركات حكومية بالبورصة خالل الر  3أو    2قطاع األعمال: طرح  
 )الشروق(  الجاري

يكلف   الصناعي  للقطاع  والكهرباء  الغاز  أسعار  خفض  جنيه   11معيط:    مليار 
 )الوطن(

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2304982
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2304982
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2304982
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2304982
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318946/1/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%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-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318456/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%86%D8%A7-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05042021&id=4e2f33b1-e24b-463f-9f8b-c6ffe7084f82
https://www.elwatannews.com/news/details/5417939
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  بعد وقف مسلسل امللك.. محمد رمضان يستعد للقيام ببطولة أحمس

 )الوطن(  الديهي عن السد اإلثيوبي: قطار صبر مصر والسودان وصل لنهايته

 الصحة 

 )بوابة األهرام(   وفاة 47وإصابة جديدة بفيروس كورونا..  767"الصحة": تسجيل  

 السياحة 

 )الجزيرة(  مومياوات متحف النوبة بال حماية أثناء الصيانة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2304607
https://www.elwatannews.com/news/details/5419115
https://gate.ahram.org.eg/News/2686194.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/fact-check/2021/4/5/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81
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 األقباط

 )الوطن(  الكنيسة تحذر: رصدنا زيادة مخيفة يف إصابات كورونا

 أخرى

 )بوابة األخبار(  تمكن من ضبطهي  واألمنظهور مدٍع لـ»النبوة« باإلسكندرية.. 

يف   »متفحمة«  بكورونا  متوفية  ممرضة  جثة  ىلع  غامضةالعثور  )بوابة    ظروف 
 األخبار(

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/5417393
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318753/1/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319433/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319433/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AD
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار(  «2اختتام التدريب الجوي املصري السوداني »نسور النيل 

تحلق فوق النيل    MIG-29M / M2شاهد: مقاتالت القوات الجوية املصرية من طراز  
 )الدفاع العربي(  يف السودان

)بوابة  وزير اإلنتاج الحربي يبحث مع »السفير البلجيكي« تعزيز التعاون املشترك  
 األخبار(

املتقاعدين  والصف  للضباط  كورونا  لقاح  لتلقي  التسجيل  تعلن    القوات املسلحة 
 )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/3318497/1/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.defense-arabic.com/2021/04/05/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318628/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318628/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319396/1/%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%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي رصد حقوقي لالنتهاكات بسيناء املصرية يف إطار "حرب اإلرهاب"

 ( 21)عربيمن أعضاء اإلخوان ىلع قوائم اإلرهاب يف مصر   51مجددا.. 

  سفير مصر يف واجادوجو يلتقي القائد العام للشرطة الوطنية يف بوركينا فاسو 
 )بوابة األهرام( 

  

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/1349428/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://arabi21.com/story/1349399/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-51-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://gate.ahram.org.eg/News/2686118.aspx


8 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 April 2021 6 || 316العدد 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ي بعد فشل التوصل إىل اتفاق )الجزيرة( 
 0 .............................................. تمديد اجتماعات كينشاسا ليوم إضاف 

وق(  0 ........................................... السودان: عانينا أسبوعا من العطش بسبب الملء األول لسد النهضة )الشر

ي 
وق(السفير األمريكي ف  : من المهم تبادل بيانات سد النهضة مع األطراف األخرى )الشر ي  0 ..... الكونغو للوفد اإلثيوب 

ي ضحايا غرق عبارة
 0 .................................................... )بوابة األخبار( مرص تعرب عن تعازي  ها لبنجالديش ف 

وق(  ئ السنغال بمناسبة االحتفال بذكرى العيد القومي )الشر
 0 .................................................... السيسي يهن 

وق( ي حل أزمة السفينة الجانحة وديا )الشر
 0 ............................................................ أسامة ربيع: ال نمانع ف 

«.. فيديو )بوابة األخبار(  ي  1 ............................................... الهجرة تطلق األغنية الرسمية لمبادرة »اتكلم عرب 

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

 2 ....................................................................... " )بوابة األخبار( أزمة تحت القبة بسبب "ترقيع القوانير  

ي )الوطن(   2 ......................................................... »الشيوخ« يوافق نهائيا عىل قانون صندوق الوقف الخير

ي )بوابة األهرام( "الشيوخ" يوافق عىل منح ي أموال صندوق الوقف الخير
 2 .................... وزير األوقاف الترصف ف 

ي  ي العالم العرب 
ي ف  ي دراسة تتوقع سيناريو امتداد الفعل االحتجاج   2 .................................................. (21)عرب 

 2 .................................................. »قطاع األعمال«: مرص تدخل عرص تصنيع خامات األدوية قريبا )الوطن( 

 2 ................................................... السيسي يتفقد موسم الحصاد الزراعي بالصحراء الغربية )المرصي اليوم( 

كة الحديد والصلب )بوابة األهرام(  2 ............................................................ تأجيل الطعن عىل قرار حل شر

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

 3 .............................. مليارات جنيه.. وإيقاف التداول نصف ساعة )المرصي اليوم(  10خسائر البورصة تتجاوز 

كات جديدة )بوابة األخبار(  3 .................................... ساويرس: االستثمار بالبورصة المرصية يحتاج إىل طرح شر

 3 ................................................. مليار جنيه للقطاعات الخدمية )بوابة األخبار( 100وزير المالية: خصصنا  

وق( 3أو  2قطاع األعمال: طرح  كات حكومية بالبورصة خالل الرب  ع الثالث من العام الجاري )الشر  3 ................ شر

 3 ..................................... مليار جنيه )الوطن(  11معيط: خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي يكلف 

 4 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 4 .......................................................................................................................................... اإلعالم 

وق(  4 ....................................... بعد وقف مسلسل الملك.. محمد رمضان يستعد للقيام ببطولة أحمس )الشر

: قطار صي  مرص والسودان وصل  ي  4 ............................................... لنهايته )الوطن( الديهي عن السد اإلثيوب 

 4 .......................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و 767"الصحة": تسجيل   4 ....................................... وفاة )بوابة األهرام(  47إصابة جديدة بفير

 4 .................................................................................................................................... السياحة

 4 ..................................................................... مومياوات متحف النوبة بال حماية أثناء الصيانة )الجزيرة( 

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

ي إصابات كورونا )الوطن(الكنيسة تحذر: رصدنا زيادة  
 5 ............................................................... مخيفة ف 

 5 ....................................................................................................................................... أخرى

 5 .............................................. ظهور مدٍع ل »النبوة« باإلسكندرية.. واألمن يتمكن من ضبطه )بوابة األخبار( 

ي ظروف غامضة )بوابة األخبار(العثور عىل جثة ممرضة متوفية  
 5 .................................. بكورونا »متفحمة« ف 

 6 ................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 April 2021 6 || 316العدد 

 

 

 

 

 

 

ي »نسور النيل 
 6 ................................................. « )بوابة األخبار(2اختتام التدريب الجوي المرصي السوداب 

(  MIG-29M / M2شاهد: مقاتالت القوات الجوية المرصية من طراز  ي ي السودان )الدفاع العرب 
 6 .. تحلق فوق النيل ف 

ك )بوابة األخبار( « تعزيز التعاون المشير ي يبحث مع »السفير البلجيكي  6 ............................... وزير اإلنتاج الحرب 

ي لقاح كورونا للضباط والصف المتقاعدين )بوابة األخبار(
 6 ...................... القوات المسلحة تعلن التسجيل لتلقر

  
 7 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

ي  ي إطار "حرب اإلرهاب" )عرب 
ي لالنتهاكات بسيناء المرصية ف 

 7 .............................................. (21رصد حقوفر

ي   51مجددا..  ي مرص )عرب 
 7 ..................................................... ( 21من أعضاء اإلخوان عىل قوائم اإلرهاب ف 

ي بوركينا فاسو )بوابة األهرام(
طة الوطنية ف  ي القائد العام للشر

ي واجادوجو يلتقر
 7 ............................ سفير مرص ف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


                                 

 
 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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
https://almarsad.co.uk/

