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 May 2021 3||  334العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 ذعر من سد النهضة بالسودان: مخاوف العطش أو الفيضان   
 "  2" تنشر أبرز الوقائع الكاذبة بمسلسل "االختيار 21"عربي  
 حملة باطل: مصر األىلع عامليا بنسب وفيات األطباء بكورونا   
 الطيب عن فشل مؤتمرات تجديد الفكر اإلسالمي: البعد عن الواقع السبب   
 طار عن مساره يف دمياط رابع حادث خالل شهر.. خروج ق  
 حقوقيون يوصون نواب أمريكا بوقف دعم الدكتاتوريين العرب   
 حملة لوقف انتهاكات ضد أسرة معتقل مصري تعرض لالغتصاب   
 مرصد حقوقي يطالب باإلفراج عن الصحفيين املعتقلين بمصر  

 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
 )الوطن(  تحرك من البرملان بشأن االستفزازات اإلثيوبية تجاه رهبان مصر بالقدس

 )الشروق( سفير األردن بالقاهرة يثمن مواقف السيسي تجاه اململكة

يف واشنطن: الواليات املتحدة وحدها تستطيع إنقاذ    املصريالسفير  سد النهضة..  
 )الشروق( املفاوضات اآلن

 ( 21بي)عرأقطاي يعّلق ىلع اإلعدامات األخيرة يف مصر 

وزير الري املصري األسبق: ال يمكننا االنسحاب من اتفاق املبادئ والخيار العسكري  
 )الجزيرة(  ليس حال

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/5472889
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02052021&id=18db587f-bbe9-4294-a081-c05108205b79
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01052021&id=b4bf3f0a-0ba2-48d9-bb68-5fd1e0c064e7
https://arabi21.com/story/1355270/%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/5/2/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7
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 ( 21)عربي حديث عراقي عن استيراد الغاز من مصر.. ما مدى واقعيته؟ 

العربي  10أمريكا وحقوق اإلنسان يف الشرق األوسط   الربيع  )املعهد    سنوات من 
 املصري للدراسات(

 )الشروق( ذعر من سد النهضة بالسودان: مخاوف العطش أو الفيضان 

 )املصري اليوم( أوغندا تتدخل للوساطة فى مفاوضات »سد النهضة«

 ( 21)عربي لصحيح: العالقة مع تركيا باالتجاه ا21معصوم مرزوق لعربي 

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/1355313/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87
https://eipss-eg.org/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
https://eipss-eg.org/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02052021&id=dcb3bbb5-5859-4e56-aca5-792efd21a92e
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2323363
https://arabi21.com/story/1355526/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(انتصار السيسي تهنئ الشعب املصري بمناسبة عيد القيامة 

 )بوابة األهرام( السيسي: مصر بمسلميها وأقباطها نسيج واحد لن يتبدد 

 )بوابة األخبار(   الرئيسيةطلب إحاطة لـ»وزير الزراعة« بسبب مجامالت بورصة البيض  

الوزير يوافق ىلع صرف   للعاملي   800كامل  الحديد واملترو جنيه منحة   ن بالسكة 
 )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/3349818/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8
https://gate.ahram.org.eg/News/2706976.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3350204/1/%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02052021&id=843c290f-e057-4d85-bad4-0ecf42a3302d
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(  مليار جنيه.. الثالثاء  23.5املالية تطرح أذون وسندات خزانة بقيمة  

مليار جنيه يف    3.7مشروًعا بقطاع الكهرباء والطاقة املتجددة بتكلفة    36تنفيذ  
 )بوابة األهرام(  أسوان

 )الوطن(  مطالب للعمال: أبرزها الحد األدنى لألجور  5نقابة القطاع الخاص تحدد 

 )الوطن(  املالية: ضخ دماء جديدة باملواقع القيادية يف الجمارك

 )الوطن( وصول الدفعة األولى من العمالة إلى ليبيا بعد العيد 

  

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/2707196.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2707193.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5473078
https://www.elwatannews.com/news/details/5472421
https://www.elwatannews.com/news/details/5471152
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( 21)عربي "2" تنشر أبرز الوقائع الكاذبة بمسلسل "االختيار21"عربي

 ( 21)عربيفيديو يفضح استخفاف إعالم مصر بعقول املواطنين 

 )الوطن(   عمرو أديب عن اإلخوان الداعمين لحزب معارض ألردوغان: »النهاردة إتجابوا«

 الصحة 

 ( 21)عربي  حملة باطل: مصر األىلع عامليا بنسب وفيات األطباء بكورونا

 )بوابة األخبار( %  75بيانات »الصحة« تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا لـ  

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/1355072/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B12
https://arabi21.com/story/1355054/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/5471797
https://arabi21.com/story/1355076/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%83%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3349463/1/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88
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)بوابة    سمم مجاًنا باملستشفيات تزامًنا مع شم النسيم الصحة تعلن توفير مصل الت
 األخبار(

 )بوابة األخبار( وفاة  67حالة بفيروس كورونا.. و  1051الصحة: تسجيل 

 )بوابة األهرام(  بسبب كورونا 500"األطباء" تنعى الشهيد رقم 

 مؤسسات دينية 

َيغُررهم املال وأطماع  الطيب: التجديد ليس خروًجا ىلع الشريعة ويحتاج علماء لم 
 )بوابة األهرام( السياسة

 الوطن( ) قع السبب الطيب عن فشل مؤتمرات تجديد الفكر اإلسالمي: البعد عن الوا

)بوابة    شيخ األزهر: "تراث األمة اإلسالمية ليس عائقا لها عن التقدم والتألق"
 األهرام(

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/3349851/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3349851/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3350311/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1051-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%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://gate.ahram.org.eg/News/2707468.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2707177.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5472547
https://www.elwatannews.com/news/details/5472547
https://www.elwatannews.com/news/details/5472547
https://gate.ahram.org.eg/News/2707444.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2707444.aspx
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 السياحة 

 )الوطن(  »مستثمرو السياحة« تطالب الحكومة باستمرار دعم القطاع حتى الصيف

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار(  الوزير: منظومة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية

 الجزيرة() رابع حادث خالل شهر.. خروج قطار عن مساره يف دمياط

 األقباط

 )بوابة األهرام(  كنيسة ومبنى 1882يونيو ترسخ املواطنة.. تقنين   30دولة 

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/5472715
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3349796/1/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-17-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-17-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-17-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://gate.ahram.org.eg/News/2706920.aspx
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بحضور   اكتفينا  سعة  10تواضروس:  من  بعيد    ةالكاتدرائي%  لالحتفال  املرقسية 
 )الشروق(  القيامة

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=02052021&id=64efe937-41a2-47ee-8a9c-d9ccd63b26e0
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار( القيادة العامة للقوات املسلحة تهنئ املسيحيين بعيد القيامة 

 ( 21)عربي طائرة لقواته بسرتالجيش الليبي: حفتر يواصل تحشيده وهبوط 

)الدفاع    إثيوبيا تحصل ىلع نظام دفاع جوي بعيد املدى ومنظومة رصد وإنذار مبكر
 العربي( 

العاصفة “رافال” بجوار اإلعصار “يوروفايتر    مصر،حلم يقترب من التحقق يف سماء  
 )الدفاع العربي(تايفون” 

 )الدفاع العربي( بالفيديو: مصر وإثيوبيا.. ملن يميل ميزان القوة العسكرية؟ 

 )الدفاع العربي(%  100أول كاميرا مراقبة مصرية 

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/3349606/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%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%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88
https://arabi21.com/story/1355259/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%AA
https://www.defense-arabic.com/2021/05/02/%d9%87%d9%84-%d8%ad%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/02/%d9%87%d9%84-%d8%ad%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/02/%d8%ad%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/01/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/01/%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-100/
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 دفاع العربي( )ال املصرية أثناء اختباراتها يف روسيا 35 يآخر صورة ظهرت للسوخو

 )الدفاع العربي(تركيا تنشئ قاعدة عسكرية جديدة يف دولة عربية 

  M346طائرة    24ووروفايتر  ي  24إيطاليا ومصر توقعان صفقة أسلحة ضخمة تشمل  
 )الدفاع العربي(  فرقاطات 6و

وكيف ُيعد    األوروبية،أهم االختالفات بين املقاتلتين الرافال الفرنسية والتايفون  
 )الدفاع العربي( دخول مقاتلة كالتايفون إلى سالح الجو املصري طفرة نوعية؟ 

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/2021/05/01/%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b8%d9%87%d8%b1%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-35-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/01/%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b8%d9%87%d8%b1%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-35-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/01/%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b8%d9%87%d8%b1%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-35-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/01/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%a6-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/30/%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%b6%d8%ae%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b4/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/02/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7/
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربيحقوقيون يوصون نواب أمريكا بوقف دعم الدكتاتوريين العرب 

 ( 21)عربي حملة لوقف انتهاكات ضد أسرة معتقل مصري تعرض لالغتصاب

 ( 21)عربي مرصد حقوقي يطالب باإلفراج عن الصحفيين املعتقلين بمصر

 )الجزيرة( “أنتظر وقت اإلفطار ألدعو لك”.. نجل معتقل يوجه رسالة مؤثرة لوالده

 ( 21)عربي  أهالي إعدامات كرداسة: األجهزة األمنية تتعنت بتسليم الجثامين

 ( 21)عربي  جنازة حاشدة بكرداسة لشيخ أعدمه نظام السيسي

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/1355348/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://arabi21.com/story/1355269/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://arabi21.com/story/1355112/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%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-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://arabi21.com/story/1355169/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-
https://arabi21.com/story/1355265/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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وفيديو  الشرطة..  ضابط  إهمال  نتيجة  التلفيات  املحكمة:  سيدة  براءة  حيثيات 
 )الشروق( لواقعة مجتزأا

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=01052021&id=ea15c356-1c5a-4af0-b32b-4c7b80b7cfcb
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ً
 5 ........................... الصحة تعلن توفبر مصل التسمم مجان

وس كورونا.. و  1051الصحة: تسجيل   5 ................................................... وفاة )بوابة األخبار( 67حالة بفبر

 5 ................................................................ بسبب كورونا )بوابة األهرام( 500"األطباء" تنىع الشهيد رقم 

 5 .......................................................................................................................... دينية  مؤسسات

غُررهم المال وأطماع السياسة )بوابة األ يعة ويحتاج علماء لم يَ  5 ....... هرام(الطيب: التجديد ليس خروًجا عىل الشر

: البعد عن الواقع السبب )الوطن(  5 .................................. الطيب عن فشل مؤتمرات تجديد الفكر اإلسالمي

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


13 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 May 2021 3 || 334العدد 

 

 

 

 

 

 

 5 ................................... شيخ األزهر: "تراث األمة اإلسالمية ليس عائقا لها عن التقدم والتألق" )بوابة األهرام( 

 6 ........................................................................................................................................ السياحة

 6 ..................................... »مستثمرو السياحة« تطالب الحكومة باستمرار دعم القطاع حن  الصيف )الوطن(

 6 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

ي الشيــــع ستغطي أنحاء الجمهورية )بوابة األخبار(
 6 ........................................ الوزير: منظومة القطار الكهربابئ

ي دمياط )الجزيرة( رابع حادث خالل شهر.. خرو 
 6 ......................................................... ج قطار عن مساره ف 

 6 .......................................................................................................................................... األقباط

 6 ................................................ كنيسة ومبن  )بوابة األهرام(  1882يونيو ترسخ المواطنة.. تقنير    30دولة 

وس: اكتفينا بحضور  وق(10توارص   7 ..................... % من سعة الكاتدرائية المرقسية لالحتفال بعيد القيامة )الشر

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

ئ المسيحيير  بعيد القيامة )بوابة األخبار(  8 ............................................. القيادة العامة للقوات المسلحة تهن 

ي  : حفب  يواصل تحشيده وهبوط طائرة لقواته بشت )عربر ي  8 .............................................. (21الجيش اللينر

 ) ي  8 .......................... إثيوبيا تحصل عىل نظام دفاع جوي بعيد المدى ومنظومة رصد وإنذار مبكر )الدفاع العربر

ي سماء مرص، 
ب من التحقق ف  ( حلم يقب  ي  تايفون” )الدفاع العربر

 8 ...... العاصفة “رافال” بجوار اإلعصار “يوروفايب 

ان القوة العسكرية؟ )الدفاع ال ( بالفيديو: مرص وإثيوبيا.. لمن يميل مبر  ي  8 ................................................. عربر

ا مراقبة مرصية   ( 100أول كامبر ي  8 ................................................................................. % )الدفاع العربر

(  35آخر صورة ظهرت للسوخوي  ي ي روسيا )الدفاع العربر
 9 ...................................... المرصية أثناء اختباراتها ف 

) ي ي دولة عربية )الدفاع العربر
ئ قاعدة عسكرية جديدة ف   9 ............................................................. تركيا تنسر

( 6و M346طائرة  24يوروفايب  و 24إيطاليا ومرص توقعان صفقة أسلحة ضخمة تشمل  ي  9 فرقاطات )الدفاع العربر

عد دخول مقاتلة كالتايفون إىل سالح  أهم االختالفات بير  المقاتلتير  الرا فال الفرنسية والتايفون األوروبية، وكيف يُ

 ) ي  9 ....................................................................................... الجو المرصي طفرة نوعية؟ )الدفاع العربر

  تطورات المشهد ال 
 10 ............................................................................................................... من 

ي   العرب )عربر
 10 ................................................ (21حقوقيون يوصون نواب أمريكا بوقف دعم الدكتاتوريير 

ي   10 .............................................(21حملة لوقف انتهاكات ضد أرسة معتقل مرصي تعرض لالغتصاب )عربر

ي  ي يطالب باإلفراج عن الصحفيير  المعتقلير  بمرص )عربر
 10 ................................................ (21مرصد حقوف 

 10 .................................... “أنتظر وقت اإلفطار ألدعو لك”.. نجل معتقل يوجه رسالة مؤثرة لوالده )الجزيرة( 

ي أهاىلي إعدامات كرداسة: األج   )عربر
 10 ............................................. (21هزة األمنية تتعنت بتسليم الجثامير 

ي   10 .............................................................. ( 21جنازة حاشدة بكرداسة لشيخ أعدمه نظام السيسي )عربر

وق(  أ )الشر طة.. وفيديو الواقعة مجب    11 ............ حيثيات براءة سيدة المحكمة: التلفيات نتيجة إهمال ضابط الشر
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