
                                 

 موجز الصحافة 

 

 

 

 

 

 

 

 ر ــمص
 April 2021 7||  317العدد ||  يف الصحافة  الشأن املصرينشرة يومية ترصد أهم أخبار 

 

 الخارجية: جولة مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدًما  
 إثيوبيا: ال يمكننا الدخول يف اتفاق يحرمنا من استغالل النيل  
 معصوم مرزوق: إثيوبيا بصدد ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الشعب املصري    
 ريع سياحية وترفيهية فوق أحياء الفقراء : مصر تبني مشا إيست آي ميدل   
 عماد أديب: مفاوضات سد النهضة أمام مسارين أحدهما كابوس  
 مقاتالت مصرية وسودانية تحلق فوق نهر النيل  
 والية سيناء ينشر صور إلعدام شخص من "الصحوات"  
 وصول وفد مصري إلى غزة بشكل مفاجئ عبر معبر بيت حانون  

 

 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
 رىالمرصد المصـ

 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
 )بوابة األخبار( الخارجية: جولة مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدًما 

 )بوابة األهرام(   إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة »غاية يف الخطورة«: موقف  شكري

 )الشروق(  لتوجه إلى املؤسسات الدوليةلشكري: تنسيق كامل مع السودان 

 )الشروق( وزير الخارجية: سنتصدى لضرر سد النهضة بكل ما نمتلكه من عناصر

 )الشروق( فاوضات املالتنصل من استئناف : التعنت اإلثيوبي وصل إلى شكري

يشارك فى حوار القادة حول تداعيات كورونا وتغير املناخ بأفريقيا    السيسي
 )اليوم السابع( 

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/3319696/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%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-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-
https://gate.ahram.org.eg/News/2686450.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06042021&id=d65524b4-9e78-4bee-94f8-ffaae702906b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06042021&id=0514dce7-685a-4e7b-b9bf-a02a516bbdd4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06042021&id=2cb2681c-f088-459a-b779-c9780c6c1866
https://www.youm7.com/story/2021/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1/5271469
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 الجزيرة() السيسي يحذر من استغالل غير مدروس لألنهار الدولية

 هرام()بوابة األ وزير الخارجية يصل بيروت ووهبة ىلع رأس مستقبليه

 )الشروق( إثيوبيا: ال يمكننا الدخول يف اتفاق يحرمنا من استغالل النيل

 ( 21)عربي ملاذا ترفض إثيوبيا الوساطة وتتمسك بها مصر والسودان؟ 

  السفير معصوم مرزوق: إثيوبيا بصدد ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الشعب املصري 
 يرة()الجز

  

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/2021/4/7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://gate.ahram.org.eg/News/2686770.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2686770.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2686770.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06042021&id=4e95de30-c2cd-47f7-85e4-affee6b172ba
https://arabi21.com/story/1349606/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/7/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/7/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/7/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7


2 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 April 2021 7 || 317العدد 

 

 

 

 

 

 

 الداخلية تطورات السياسة
MEE( 21)عربي  : مصر تبني مشاريع سياحية وترفيهية فوق أحياء الفقراء 

 )الشروق(  هيئة قناة السويس تستقبل أكبر كراكة يف الشرق األوسط خالل أيام

 )بوابة األخبار(ئي السيسي: مشروع »مستقبل مصر« يحقق األمن الغذا

 )الوطن(  مصدر: ضبط عدد من املشتبه بهم فى واقعة »نبش قبر موظفة حلوان«

 )الوطن(أتوبيس كهربائي بالقاهرة الكبرى لتقليل التلوث  010بـ الدفع 

 )املسار( 2011يناير  سنوات من ثورة   10مسار التغيير يف مصر بعد 

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/1349571/MEE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06042021&id=00977107-ac3f-4890-a948-82cad3e8eaba
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319748/1/%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%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/5420229
https://www.elwatannews.com/news/details/5420343
https://almasarstudies.com/change-in-egypt-2011/
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 )بوابة األخبار(  »السيسي« يفتتح مجمع اإلصدارات املؤمنة والذكية.. اليوم

 ( 21)عربي تحقيق خاص: جائحة كورونا تقصم ظهر الالجئين يف مصر

 
 
 
   

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/3320426/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/story/1349637/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%85-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( أمريكامليون دوالر ملنحة املساعدة بين مصر و  22إضافة 

أولي   فائض  تحقيق  لكورونا   25.3»معيط«:  السلبية  التداعيات  رغم  جنيه    مليار 
 )بوابة األخبار( 

 بوابة األخبار( ) مليار ين ياباني لتطوير قطاع الكهرباء 25قرض بـ   قبول الحكومة: 

 )املصري اليوم( شركة عن التداول  33وقف تالبورصة 

تحويل   ج  132.5املالية:  للدولة مليار  العامة  الخزانة  من  التأمينات    نيه  لصندوق 
 )الشروق(  واملعاشات

 الجزيرة()  مليار دوالر خسائر جراء جنوح “إيفر جيفن”

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/3319782/1/%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-22-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319819/1/-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B7--%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-253-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D8%BA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319784/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%80-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319784/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%80-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319784/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%80-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86-
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2305191
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06042021&id=501a47f4-1146-4f03-91bf-e401f4f9f46c
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/6/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D9%81%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/6/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D9%81%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/6/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D9%81%D9%86
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  قناة السويس تعلن تفريغ الصندوق األسود لـ»إيفر جيفن« لكشف أسباب الجنوح 
 املصري اليوم()

أسامة ربيع: هيئة قناة السويس تعاملت بشكل سريع مع عطل مفاجئ يف محرك  
 )درب(  سفينة عابرة واملالحة لم تتأثر

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/2305738
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2305738
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2305738
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%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-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b4%d9%83/
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

حرب   عماد أديب: مفاوضات سد النهضة أمام مسارين أحدهما كابوس.. ومصر بصدد 
 )الشروق( الضرورة

  2011ما حدث يف    وفوضى أحمد موسى ينفعل ىلع الهواء: مصر تدفع ثمن خراب  
 )املصري اليوم(

 التعليم 

 )الجزيرة( مصر تقرر تدريس الهيروغليفية باملدارس

العامة«   30براءة   الثانوية  اختبارات  »تسريب  تهمة  من  بالتعليم  سابقا    مسئوال 
 )بوابة األخبار( 

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=07042021&id=e1a8e682-1ea5-47ce-a24e-fa56d02288ae
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2305766
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/6/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319789/1/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-30-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA
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 الصحة 

 )بوابة األخبار(  حالة وفاة 43كورونا.. وحاالت جديدة بفيروس   778الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )الوطن(  يق من األزهر ىلع واقعة نبش قبر موظفة وحرق جثتها أول تعل

 واصالتالطرق وامل

 )بوابة األخبار(  طوير سكك حديد مصرمليون يورو لت  145بنك التنمية اإلفريقي: 

 أخرى:

مجهولون يحرقون جثة ممرضة استشهدت بكورونا يف حلوان.. والنيابة تستمع 
 )درب( ألقوال أسرتها وزمالئها

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/3320271/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-778-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5420334
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319837/1/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-145-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%b1%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d9%83%d9%88%d8%b1/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 روسيا اليوم()مقاتالت مصرية وسودانية تحلق فوق نهر النيل 

مع إثيوبيا، والضربة العسكرية قد تكون هي    مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة
 )الدفاع العربي(  الخيار القادم

  للتصنيع« توقيع اتفاقية لتصنيع ألف عربة سكة حديد بضائع بين »النقل والعربية  
 )بوابة األخبار( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1218821-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1218821-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1218821-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/06/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%81%d8%b4%d9%84-%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-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319832/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8
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إلى   النفايات  »تحويل  محطات  تشغيل  تبحث  الحربي«  كهربائية« »اإلنتاج    طاقة 
 )بوابة األخبار( 

 )الدفاع العربي( تقرير حول أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي سد النهضة 

 

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/3319569/1/-%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-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7
https://www.defense-arabic.com/2021/04/06/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a/
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 تطورات املشهد السيناوي
مع    Caiman MRAPsيف دورية ىلع متن  صور لجنود مصريين يف شمال سيناء    -

 )الرابط( الذين يقاتلون تنظيم والية سيناء بجوار الجيش.  البدو املحليين

من  - شخص  إلعدام  صور  ينشر  سيناء  والية  بدوية    تنظيم  )ميليشيا  "الصحوات" 
 الرابط( ). ( جيش املصري وتتعاون معه وتقاتل يف صفوفهموالية لل

 

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/1379326663989850113
https://twitter.com/Oded121351/status/1379088897787985929/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1379088897787985929/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1379088897787985929/photo/1


11 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 April 2021 7 || 317العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربيوصول وفد مصري إلى غزة بشكل مفاجئ عبر معبر بيت حانون 

 ( 21)عربي  ماذا حملت زيارة الوفد األمني املصري املفاجئة لغزة؟ 

يوم من حبسه    200خالد علي: إخالء سبيل يحيى حلوة عضو العيش والحرية بعد  
 )درب(  2020احتياطيا ىلع ذمة قضية أحداث سبتمبر  

الزميلة تشكو للمحكمة تعرضها النتهاكات جديدة بمحبسها    مجدي؟ ملاذا سوالفة  
 )درب( ومحاميها يوثقها ببالغ.. ووالدتها: بموت ألف مرة

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/1349488/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://arabi21.com/story/1349694/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d8%ad%d9%84%d9%88%d8%a9-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%b4/
https://daaarb.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%9f-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%88-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83/
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أيمن موسى.. عن مأساة نصف عمر بين جدران الزنزانة )حياة بانتظار اإلنقاذ بقرار  
 )درب( عفو(

 )درب( يوما يف اتهامه باالنضمام لجماعة  45ي عمرو نوهان تجديد حبس املحام 

 
  

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%a3%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84/
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-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
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 6 ................................................................................................... محور المجتمع  تطورات ال

 6 ..................................................................................................................................... اإلعالم 

وق( ورة )الشر  6 ........... عماد أديب: مفاوضات سد النهضة أمام مسارين أحدهما كابوس.. ومض بصدد حرب الض 

ي أحمد موىس ينفعل عىل الهو 
 6 ................... )المضي اليوم( 2011اء: مض تدفع ثمن خراب وفوض  ما حدث ف 

 6 .................................................................................................................................. التعليم 
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وغليفية بالمدارس )الجزيرة(   6 ............................................................................. مض تقرر تدريس الهير

 6 .......................... مسئوال سابقا بالتعليم من تهمة »تشيب اختبارات الثانوية العامة« )بوابة األخبار(  30براءة  

 7 .......................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و  778الصحة: تسجيل   7 .................................. حالة وفاة )بوابة األخبار( 43حاالت جديدة بفير

 7 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات

 7 .................................................... أول تعليق من األزهر عىل واقعة نبش قي  موظفة وحرق جثتها )الوطن(

 7 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

 : ي
 7 ......................................... مليون يورو لتطوير سكك حديد مض )بوابة األخبار( 145بنك التنمية اإلفريق 

 7 ........................................................................................................................................... أخرى: 

ي حلوان.. والنيابة تستمع ألقوال أشتها وزمالئها )درب(مج
 7 ..... هولون يحرقون جثة ممرضة استشهدت بكورونا ف 

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

 8 ................................................................ مقاتالت مضية وسودانية تحلق فوق نهر النيل )روسيا اليوم( 

) ي بة العسكرية قد تكون هي الخيار القادم )الدفاع العرب   8 . مض تعلن فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، والض 

 8 ................... توقيع اتفاقية لتصنيع ألف عربة سكة حديد بضائع بير  »النقل والعربية للتصنيع« )بوابة األخبار(

« تبحث تشغيل محطات »تحويل النفايات إىل طاقة كهربائية« )بوابة األخبار(  ي  9 ...................... »اإلنتاج الحرب 

) ي ي تحمي سد النهضة )الدفاع العرب 
 9 .................................................... تقرير حول أنظمة الدفاع الجوي الن 

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ي دورية عىل مي    -
ي شمال سيناء ف 

مع البدو المحليير  الذين يقاتلون تنظيم   Caiman MRAPsصور لجنود مضيير  ف 

 10 ............................................................................................... والية سيناء بجوار الجيش. )الرابط(

تنظيم والية سيناء ينشر صور إلعدام شخص من "الصحوات" )ميليشيا بدوية موالية للجيش المضي وتتعاون  -

ي صفوفه(. )الرابط(
 10 .................................................................................................. معه وتقاتل ف 

  
 11 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي   11 ................................................ (21وصول وفد مضي إىل غزة بشكل مفاج   عي  معي  بيت حانون )عرب 

ي  ي المضي المفاجئة لغزة؟ )عرب 
 11 .......................................................... (21ماذا حملت زيارة الوفد األمن 

: إخالء سبيل يحنر حلوة عضو العيش والحرية بعد  حبسه احتياطيا عىل ذمة قضية أحداث  يوم من   200خالد عىلي

 11 .................................................................................................................)درب(  2020سبتمي  

الزميلة تشكو للمحكمة تعرضها النتهاكات جديدة بمحبسها ومحاميها يوثقها ببالغ..   لماذا سوالفة مجدي؟

 11 ................................................................................................... ووالدتها: بموت ألف مرة )درب(

ي اتهامه باالنضمام لجماعة )درب( 45وهان تجديد حبس المحامي عمرو ن
 12 ........................................ يوما ف 
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