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 May 2021 5||  336العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مصر ال تصلح عالقاتها مع بايدن يف ملف حقوق اإلنسان   
 إثيوبيا تدعو إلنهاء املفاوضات الثالثية بشأن سد النهضة   
 حمدوك: سد النهضة قضية مصيرية ملصر والسودان   
 رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة ألجل غير مسمى   
 بالصور.. ننشر مشروع قانون فصل اإلخوان من الحكومة  
 حرائق يف مصر بيوم واحد وتفحم أربع ضحايا بإحداها   4 
 آالف وظيفة يف فرنسا    7باريس: صفقة بيع مقاتالت رافال ملصر ستوفر   
 توقعات بـ “انفراجة قريبة" مللف حقوق اإلنسان يف مصر   

 

 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 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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 تطورات السياسة الخارجية
 وورلد بوليتيكس ريفيو( )اإلنسان مصر ال تصلح عالقاتها مع بايدن يف ملف حقوق 

 )الجزيرة(إثيوبيا تدعو إلنهاء املفاوضات الثالثية بشأن سد النهضة 

 ( 21)عربي إثيوبيا ترفض ربط ملف الحدود مع السودان بسد النهضة وتتهم 

 )الشروق(   اون مع نظيره الجزائريوزير الخارجية يؤكد الحرص ىلع تعزيز عالقات التع

الدولي  بالقانون  ملتزمة  املصرية  الدولة  اإلثيوبي:  السد  الشيوخ عن    رئيس 
 )الوطن(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29622/on-human-rights-egypt-isn-t-mending-fences-with-biden
https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29622/on-human-rights-egypt-isn-t-mending-fences-with-biden
https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29622/on-human-rights-egypt-isn-t-mending-fences-with-biden
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/4/%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1
https://arabi21.com/story/1355911/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052021&id=6c2bda06-ab09-46f0-a110-4190737635f6
https://www.elwatannews.com/news/details/5476690
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)بوابة    بيانان عاجالن لوزير الخارجية بشأن استفزازات اإلثيوبيين للرهبان املصريين
 األهرام(

ليم بني شنقول املبني عليه سد النهضة  خرق إثيوبيا لالتفاقيات يعني رجوع إق
 )الدفاع العربي(  للسيادة السودانية

 فريقي اليوم واملبعوث األمريكي للقرن اإل  مالييستقبل وزير خارجية    شكريسامح  
 )بوابة األهرام( 

 )بوابة األهرام( سية بين مصر وتركيا غدا بالقاهرة الخارجية: بدء مشاورات سيا

 )الوطن(  مستندات لتوفيق أوضاع املنظمات األجنبية بمصر 9

 ( 21)عربي جيفن"محكمة مصرية ترفض رفع التحفظ ىلع السفينة "إيفر

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/2708817.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2708817.aspx
https://www.defense-arabic.com/2021/05/04/%d8%ae%d8%b1%d9%82-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a/
https://gate.ahram.org.eg/News/2709274.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2709104.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5476213
https://arabi21.com/story/1355944/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%81%D9%86


2 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 May 2021 5 || 336العدد 

 

 

 

 

 

 

لسودان.. والسيسي أراد جذب اهتمام حمدوك: سد النهضة قضية مصيرية ملصر وا
 )الشروق(  العالم لحساسيتها

وزير الري السوداني: الدعوة للعودة ملفاوضات سد النهضة بنفس املنهج السابق  
 )املصري اليوم( شراء للزمن

 )الجزيرة(   وفد الكونغرس بالسودان يتحدث عن دور أمريكي فاعل بملف سد النهضة

اندالع عمل عسكري بشأن سد   السابق للسودان يتحدث عن فرص  أوباما  مبعوث 
 يرة()الجز  النهضة )فيديو(

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=05052021&id=7f75e342-e27e-4b23-a138-89b7434d8685
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2324566
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/4/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/5/%d9%85%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%ab-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/5/%d9%85%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%ab-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/5/%d9%85%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%ab-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86
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 تطورات السياسة الداخلية
 ر للطاقةرئيس الوزراء يبحث إستراتيجية الدولة فى ملف الهيدروجين األخضر كمصد

 )بوابة األهرام( 

الرقمية« يف    84 »مصر  منصة  عبر  وحداتهم  إقرارات  قدموا  )بوابة   أسابيع  3ألف 
 األهرام(

  السيسي يطلع ىلع جهود الحكومة يف دعم إطالق تقرير التنمية البشرية بمصر 
 (الشروق)

 )اليوم السابع(  توجيهات السيسى بشأن املشروع القومي لتنمية األسرة املصرية

 )الشروق(  تعيين الدكتور عمرو الحاج علي رئيسا لهيئة الطاقة الذرية

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/2708976.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2708516.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2708516.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052021&id=357ca192-2a30-4392-99e4-c284525f8737
https://www.youm7.com/story/2021/5/4/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5306864
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052021&id=f0afa6c9-3100-4746-b013-842288fc6017
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 )بوابة األهرام(  رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة ألجل غير مسمى

 )الشروق( بالصور.. ننشر مشروع قانون فصل اإلخوان من الحكومة

  

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/2709148.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052021&id=f2ce5cb3-41b5-4daa-8e33-ff7db102b5b2


5 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 May 2021 5 || 336العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد االقتصادي
)بوابة    شروعات االستثمارية باملنطقة االقتصادية للقناةملايتابع موقف    مدبولي
 األخبار(

 )الوطن(  2022/ 21مليار جنيه استثمارات موجهة للصحة خالل   47.5التخطيط: 

 )الوطن(   7مليارات جنيه بدال من    01لـ  اقتصادية النواب توصي بزيادة دعم املصّدرين  

 )بوابة األخبار( جان وبدء التداول نوفمبر املقبل. موربي . جيإدراج مصر فى مؤشر  

  مليار دوالر يف السخنة   7.5الحكومة توقع اتفاقا إلنشاء مجمع للبتروكيماويات بـ  
 ()انتر برايز

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/3351830/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3351830/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5476864
https://www.elwatannews.com/news/details/5476582
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3352254/1/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%89-%D8%A8%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF
https://enterprise.press/ar/stories/2021/05/05/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1/
https://enterprise.press/ar/stories/2021/05/05/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1/
https://enterprise.press/ar/stories/2021/05/05/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1/
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مليون يورو لتمويل صناديق رأس    100"األملانية للتعاون الدولي" تطلق برنامجا بـ  
 يز()انتر برايف مصر  املال املغامر

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://enterprise.press/ar/stories/2021/05/05/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7/
https://enterprise.press/ar/stories/2021/05/05/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7/
https://enterprise.press/ar/stories/2021/05/05/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7/
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

اعتراف   التركي  الوفد  زيارة  موسى:  ونتمنى  30  بأحمد  الخطاب   يونيو..    تصويب 
 )املصري اليوم(

 الصحة 

 )الوطن(  املواطنين بيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب تداول أدوية تهدد حياة

 )الجزيرة(  بعد ارتفاع اإلصابات.. هل توجد ساللة مصرية متحورة من فيروس كورونا؟ 

 بار( )بوابة األخ  وفاة 60حالة جديدة بفيروس كورونا.. و 1090»الصحة«: تسجيل 

 السياحة 

 )بوابة األخبار(أولى رحالت الطيران الروسي املباشر تصل مطار القاهرة 

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/2324584
https://www.elwatannews.com/news/details/5476174
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/4/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3352197/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1090-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3352197/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1090-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3352197/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1090-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3352155/1/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7
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 الزراعة

 )بوابة األخبار(أيام.. »القصير« يستقبل وزير الثروة الحيوانية السوداني  5ملدة 

 الطرق واملواصالت

 بوابة األخبار() عربة سكة حديد جديدة إلى ميناء اإلسكندرية  52وصول 

 األقباط

 )بوابة األهرام( رئيس اإلنجيلية يستقبل سفير االتحاد األوروبي بمصر

 )الوطن( السيسي يف تهنئته لرئيس اإلنجيلية: وحدتنا الوطنية أساس التنمية 

 أخرى

 ( 21)عربي أربع ضحايا بإحداها )شاهد(تفحم رائق يف مصر بيوم واحد وح 4

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/3352194/1/%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-5-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3351739/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-52-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3351739/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-52-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3351739/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-52-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/2708701.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5477074
https://arabi21.com/story/1355910/4-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمخابرات الحربية 

 )الشروق(

 ( 21)عربيكاريكاتير  .باملليارات.مصر تشتري طائرات 

 ( 21)عربي يمة""آثار وخ فرنسا؟ ما داللة صفقات السيسي العسكرية مع 

ستوفر   ملصر  رافال  مقاتالت  بيع  صفقة  فرنسا   7باريس:  يف  وظيفة    آالف 
 )الجزيرة(

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=04052021&id=54beba65-5abd-43c3-b767-f871bcbb065b
https://arabi21.com/story/1355810/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://arabi21.com/story/1355985/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/4/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1
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 تطورات املشهد األمني 
توقعات   السبعة"..  مصر “بـ  "املطالب  يف  اإلنسان  حقوق  مللف  قريبة"    انفراجة 

 )الحرة(

 )الوطن(  رئيس قطاع السجون: ال نخفي أي حقائق وسياسة الداخلية كتاب مفتوح

 )الوطن(   يوليو  01لـ  موالهم  تأجيل محاكمة منع عائلة مبارك من التصرف يف أ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alhurra.com/egypt/2021/05/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%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-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5476528
https://www.elwatannews.com/news/details/5476855
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 )الوطن( ام األخضر« إداريا لـ يونيو املقبل  تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان يف »الحز

  

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/5472622


12 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 May 2021 5 || 336العدد 

 

 

 

 

 

 

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

ي ملف حقوق اإلنسان )وورلد بوليتيكس ريفيو(
 0 ....................................... مرص ال تصلح عالقاتها مع بايدن ف 

 0 .......................................................... إثيوبيا تدعو إلنهاء المفاوضات الثالثية بشأن سد النهضة )الجزيرة(

ي   0 ............................................... (21إثيوبيا ترفض ربط ملف الحدود مع السودان بسد النهضة وتتهم )عرب 

وق(وزير الخ ه الجزائري )الشر  0 ................................... ارجية يؤكد الحرص عىل تعزيز عالقات التعاون مع نظير

مة بالقانون الدولي )الوطن(
: الدولة المرصية ملي   ي  0 ......................................... رئيس الشيوخ عن السد اإلثيوب 
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ي عليه سد النهضة للسيادة السودانية )الدفاع
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ي رجوع إقليم بن 
(  خرق إثيوبيا لالتفاقيات يعن  ي  1 . العرب 

ي اليوم )بوابة األهرام( 
 1 ...................... سامح شكري يستقبل وزير خارجية مالي والمبعوث األمريكي للقرن اإلفريق 

 1 ............................................. الخارجية: بدء مشاورات سياسية بير  مرص وتركيا غدا بالقاهرة )بوابة األهرام(

 1 ............................................................... مستندات لتوفيق أوضاع المنظمات األجنبية بمرص )الوطن( 9

ي محكم  1 ................................................... ( 21ة مرصية ترفض رفع التحفظ عىل السفينة "إيفرجيفن" )عرب 
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اء للزمن )المرصي اليوم(  : الدعوة للعودة لمفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شر ي
 2 ..... وزير الري السوداب 

 2 .................................... وفد الكونغرس بالسودان يتحدث عن دور أمريكي فاعل بملف سد النهضة )الجزيرة( 

 2 ...... مبعوث أوباما السابق للسودان يتحدث عن فرص اندالع عمل عسكري بشأن سد النهضة )فيديو( )الجزيرة(

 3 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

اتيجية الدولة ف  ملف الهيدروجير  األخرص  كمصدر للطاقة )بوابة األهرام(  3 .................. رئيس الوزراء يبحث إسي 

ي   84
 3 ................................ أسابيع )بوابة األهرام(  3ألف قدموا إقرارات وحداتهم عي  منصة »مرص الرقمية« ف 

وق(  ية بمرص )الشر ي دعم إطالق تقرير التنمية البشر
 3 ............................... السيسي يطلع عىل جهود الحكومة ف 

وع القومي لتنمية األشة المرصية )اليوم السابع( 
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وق(تعيير   3 ......................................................... ئة الطاقة الذرية )الشر
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وق( وع قانون فصل اإلخوان من الحكومة )الشر  4 .......................................................... بالصور.. ننشر مشر

 5 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي
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 5 ...................................... )الوطن(  2022/ 21مليار جنيه استثمارات موجهة للصحة خالل  47.5التخطيط:  

رين لـ 
ّ
 5 .................................. )الوطن( 7دال من مليارات جنيه ب 10اقتصادية النواب توصي بزيادة دعم المصد

. مورجان وبدء التداول نوفمي  المقبل )بوابة األخبار( ي . ب  ي  5 ......................................... إدراج مرص ف  مؤشر ج 

وكيماويات بـ  ي السخنة )اني  برايز(  7.5الحكومة توقع اتفاقا إلنشاء مجمع للبي 
 5 ........................... مليار دوالر ف 
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 .............................................................................................................................................. 6 
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 7 ..................................................................................................................................... اإلعالم 
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 7 ....................... ونتمن  تصويب الخطاب )المرصي اليوم(يونيو..  30أحمد موىس: زيارة الوفد الي 

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

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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 7 .............................................. بيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب تداول أدوية تهدد حياة المواطنير  )الوطن(

وس كورونا؟ )الجزيرة(   7 ................................... بعد ارتفاع اإلصابات.. هل توجد ساللة مرصية متحورة من فير

وس كورونا  1090»الصحة«: تسجيل   7 ..................................... وفاة )بوابة األخبار( 60.. وحالة جديدة بفير

 7 ........................................................................................................................................ السياحة

ان الروىسي المباشر تصل مطار القاهرة )بوابة األخبار(  7 ..................................................... أول رحالت الطير

 8 .......................................................................................................................................... الزراعة

وة الحيواني 5لمدة   « يستقبل وزير الير ي )بوابة األخبار( أيام.. »القصير
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 8 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق
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 8 .......................................................................................................................................... األقباط
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ي تهنئته لرئيس اإلنجيلية: وحدتنا الوطنية أساس التنمية )الوطن( 
 8 ............................................... السيسي ف 

 8 ............................................................................................................................................ أخرى

ي  4 ي مرص بيوم واحد وتفحم أربــع ضحايا بإحداها )شاهد( )عرب 
 8 .............................................. (21حرائق ف 

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

وق(  ي للمخابرات الحربية )الشر  9 ........................... قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهن 

ي  ي طائرات بالمليارات.. كاريكاتير )عرب   9 ............................................................................ (21مرص تشي 
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ي فرنسا )الجزيرة( 7رافال لمرص ستوفر باريس: صفقة بيع مقاتالت 
 9 ...................................... آالف وظيفة ف 

  
 10 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي مرص )الحرة(
 10 ............................... "المطالب السبعة".. توقعات بـ “انفراجة قريبة" لملف حقوق اإلنسان ف 

ي أي حقائق وسياسة الداخلية كتاب مفتوح )الوطن(
 10 ..................................... رئيس قطاع السجون: ال نخق 

ي أموالهم لـ 
 10 ............................................. يوليو )الوطن( 10تأجيل محاكمة منع عائلة مبارك من الترصف ف 

« إداريا لـ يونيو المقبل )الوطن( ي »الحزام األخرص 
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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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