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 May 2021 7||  338العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 املساعدات العسكرية ملصر من أعضاء الكونجرس يطالبون بتخفيض    10 
 مصادر لـ ميدل إيست آي: تركيا رفضت طلب مصر تسليم قيادات اإلخوان  
 ميدل إيست آي: السيسي يريد طرد كل متعاطف مع اإلخوان من وظيفته  
 هل تدعم اإلمارات نشر إثيوبيا قوات بحرية بدولة عربية؟  
 بوميد: تصاعد متسارع إلصابات كورونا بمصر   
 بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية الى تونس  
 هل مصر مهتمة بالحصول ىلع دبابات أرما  
 ٕاسقاط الجنسية املصرية عن صفاء العدوي عضو رابطة علماء املسلمين  

 
 

 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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 تطورات السياسة الخارجية
الكونجرس يطالبون بتخفيض    10 العسكرية ملصر  من أعضاء  )فريدوم  املساعدات 

   إينيشياتيف(

 ( 21)عربي  ": تركيا رفضت طلب مصر تسليم قيادات اإلخوانMEE“لـ مصادر 

MEE( 21)عربي : السيسي يريد طرد كل متعاطف مع اإلخوان من وظيفته 

   الجزيرة() أجرينا مباحثات صريحة ومعمقةمصر وتركيا: 

 )العالم(  األزهر يدين االنتهاكات اإلسرائيلية ضد أهالي الشيخ جراح بالقدس

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/thefreedomi/status/1390061065749336067?s=09
https://twitter.com/thefreedomi/status/1390061065749336067?s=09
https://arabi21.com/story/1356427/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80-MEE-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1356355/MEE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%87
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/6/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/6/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/6/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a9
https://www.alalamtv.net/news/5573353/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 )الجزيرة(  ا اتفاقية مع الحكومةنأوغلو: املرتزقة يجب أن يغادروا ليبيا ولدي 

)بوابة  مصر تشارك فى رعاية جلسة نقاش حول أنشطة بناء السالم باألمم املتحدة  
 األهرام(

 وابة األهرام( )ب السيسي يعرب عن تقديره لإلدارة الناجحة ألزمة جنوح السفينة 

 ( 21)عربي  هل تدعم اإلمارات نشر إثيوبيا قوات بحرية بدولة عربية؟ 

 ( )بو ميدبوميد: تصاعد متسارع إلصابات كورونا بمصر 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/6/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b2%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d8%ba%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%a7
https://gate.ahram.org.eg/News/2710820.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2710820.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2710794.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2710794.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2710794.aspx
https://arabi21.com/story/1356396/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://twitter.com/POMED/status/1390302485416402947?s=09
https://twitter.com/POMED/status/1390302485416402947?s=09
https://twitter.com/POMED/status/1390302485416402947?s=09
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الشروق(  قرارات جمهورية بعزل وإبعاد أعضاء هيئات قضائية عن وظائفهم  5

لجنة إيراد النهر: تطبيق فورى لغرامات تبديد املياه ىلع املزارعين حال زراعة األرز  
 )درب( باملخالفة 

 )الوطن(  بيان من »جهينة« بشأن مؤسسها املحبوس »صفوان ثابت«

تحقيقات   ومستجدات  السويس  قناة  تطوير  مشروعات  يتابع  السيسي 
 )بوابة األخبار( »إيفرجرين«

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=06052021&id=0725fcd1-43a1-4f81-8343-8cf6280fbc89
https://daaarb.com/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%89-%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8/
https://www.elwatannews.com/news/details/5479539
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3354815/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7
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 )الشروق( عميد كلية حقوق القاهرة السنوسي صبريوزير العدل ينعى الدكتور 

 ( الوطن) مصدر: أشرف السعد ليس مطلوبا أمام األموال العامة

  

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=06052021&id=87ae9895-43db-453e-a7d8-7ee5bcc96c0a
https://www.elwatannews.com/news/details/5479621
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 تطورات املشهد االقتصادي
)بوابة    السيسي يطلع ىلع املخطط التنفيذي ملنطقة شرق بورسعيد املتكاملة

 األهرام(

 )بوابة األهرام(  2021% خالل يناير  15.4تراجع حجم واردات مصر من السعودية 

 )بوابة األهرام( 2021% خالل يناير 18.1تراجع واردات مصر من الصين 

 )الشروق( ات الحكومية يوميامليارات جنيه قيمة تداوالت السند 3

 )الشروق( مليار جنيه  16.5املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة  

  

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/2710747.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2710747.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2710602.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2710606.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06052021&id=2520971f-1da4-4904-bc10-6c0d1f5780bf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06052021&id=3bc295bd-0ac4-4f7a-a3dd-27dda25c6ab1
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( 21)عربي "الغايب".. فيلم سينمائي يستعرض مرحلة الثورة املصرية

 الصحة 

 )بوابة األهرام(  ركزي ملبادرة قوائم االنتظارمليار جنيه دعم البنك امل  1,4الصحة:  

 )بوابة األخبار(  ونا يف مستشفيات العزل % نسبة شفاء مرضى كور74.8»الصحة«:  

 بوابة األخبار( )وفاة   59كورونا.. وحاالت جديدة بفيروس   1110الصحة: تسجيل 

دخول بعد التأكد من إصابته بساللة كورونا الهندية  المنع هندي بمطار القاهرة من  
 )بوابة األخبار( 

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/1356409/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/2710826.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3355304/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%C2%A0748-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3355223/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1110-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3355223/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1110-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3355223/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1110-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3355154/1/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9
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 الزراعة

 )بوابة األهرام(  مليون طن  1.4وزير التموين: نسبة توريد القمح وصلت إلى 

 الطرق واملواصالت

 )الشروق(  بأسبوعين  لسكك الحديدية بعد تعيينه يقيل نائب رئيس هيئة ا الوزير

 )الوطن(  أيام 5غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه اإلسكندرية ملدة 

 األقباط

 ( الوطن) وفاة مدير الديوان البابوي للكنيسة القبطية األرثوذكسية

 أخرى

 (21)عربي ن غزوتي السيف والقلم.. قراءة يف كتابحملة فرنسا ىلع مصر بي

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/2710539.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052021&id=b5dc30e2-39a6-4b8e-b63c-271d51609c17
https://www.elwatannews.com/news/details/5479953
https://www.elwatannews.com/news/details/5479969
https://arabi21.com/story/1356383/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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)بوابة    دقائق ونصف يومًيا  3لـ  الصاروخ الصيني يدور حول األجواء املصرية    القاضي:
 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/3354470/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3354470/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3


8 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 May 2021 7 ||  338العدد 

 

 

 

 

 

 

 العسكري  املشهدت اتطور 
بالوقود   للتزود  صفقة مصرية فرنسية جديدة تشمل شراء قمر صناعي وطائرتين 

 )الدفاع العربي(ورادارات متطورة بعيدة املدى  MRTT 330من طراز 

 )بوابة األخبار(  تونس الىبتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية 

 )سبوتنيك(  ملاذا تعيد إثيوبيا اآلن بناء قواتها البحرية رغم أنها دولة حبيسة؟ 

  35-كيف ساعدت الواليات املتحدة طائرات رافال الفرنسية يف “إجهاض” فوز سو
 الدفاع العربي() الروسية بالعقد املصري؟ 

 

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/2021/05/06/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%85%d8%b1-%d8%b5/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3354774/1/%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://arabic.sputniknews.com/world/202105051048892950-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9%D8%9F/
https://arabic.sputniknews.com/world/202105051048892950-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9%D8%9F/
https://arabic.sputniknews.com/world/202105051048892950-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9%D8%9F/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/06/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/06/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/06/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%81/
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 )دفاع العرب(  أرما دبابات ىلع بالحصول  مهتمة مصر هل

)الدفاع    التي تعاقدت عليها مصر  MRTT330 Aتعّرف ىلع طائرة التانكر األوروبية  
 العربي( 

 )األمن والدفاع العربي(  هكذا عّلقت الدفاع الفرنسية ىلع صفقة “رافال” مع مصر

″

 )الدفاع العربي(  مصر تستعرض قوتها العسكرية ضد إثيوبيا

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://defensearabia.com/2021/05/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%A7/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/07/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-a330-mrtt-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/07/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-a330-mrtt-%d8%a7/
https://sdarabia.com/2021/05/%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%91%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b1%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/06/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%82%d9%88%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7/
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 تطورات املشهد السيناوي
الخالفة يف شهر  تقرير  تنظيم والية سيناء    صدرأ  - "يوميات جنود  بالصور باسم 

 ويشرح التقرير كيفية إعاشة عناصر التنظيم أليام شهر رمضان.  ،رمضان املبارك"

وهم يقرأون القران ويؤدون    ،لعدد من عناصر التنظيم صور جماعية  وأظهر التقرير  
العسكرية  الصالة بالتدريبات  الطعام  وأثناء  ويقومون  .  اإلفطار وتناولهم    إعدادهم 

 )الرابط(

 

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/1389442781110734850
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 تطورات املشهد األمني 
أال وجه   التحقيق يقرر  التحقيقات يف قضية »التمويل األجنبي«.. وقاضي  انتهاء 

 )املصري اليوم( إلقامة الدعوى 

علماء   رابطة  العدوي عضو  الضوي  املصرية عن صفاء  الجنسية   املسلمينٕاسقاط 
 )الشروق(

مهاب  لن يقضوا العيد مع ذويهم.. الجنايات تجدد حبس الباقر وعالء عبد الفتاح و 
 )درب(  يوما يف قضيتين 45اإلبراشي 

لعنة التدوير.. محام: ظهور يحيى حلوة يف نيابة أمن الدولة للتحقيق يف القضية 
 )درب(  أمن دولة بعد شهر ىلع قرار إخالء سبيله دون تنفيذ 65

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/2325609
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06052021&id=366edd65-1a3c-4f69-850c-56f6e56dda34
https://daaarb.com/%d9%84%d9%86-%d9%8a%d9%82%d8%b6%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%b9-%d8%b0%d9%88%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af/
https://daaarb.com/%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d8%ad%d9%84%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%8a/
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 )درب(إخالء سبيل مع وقف التنفيذ.. أيوب والحفني 

الخاصة   السبعة  املطالب  عريضة  ىلع  للتوقيع  حملة  تطلق  حقوقية  مؤسسات 
 )درب( حبوسين: ندعوكم للتوقيع لوقف التدهوربالحريات واإلفراج عن امل

 
  

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%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a3%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%81%d9%86%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b1/
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 6 ..........................................................أيام )الوطن(  5غلق كىل  للطريق الصحراوي اتجاه اإلسكندرية لمدة  

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

 6 ........................................................... وفاة مدير الديوان البابوي للكنيسة القبطية األرثوذكسية )الوطن( 

 6 ............................................................................................................................................ أخرى

  كتاب )عرب   
  السيف والقلم.. قراءة فى

ى غزوب   6 ............................................... (21حملة فرنسا عىل مرص بي 

  يدور حول األجواء المرصية لـ 
: الصاروخ الصينى  

 7 ......................... دقائق ونصف يومًيا )بوابة األخبار(  3القاضى

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

ود بالوقود من طراز  ى ى للب  اء قمر صناع  وطائرتي  ورادارات  MRTT 330صفقة مرصية فرنسية جديدة تشمل رسر

)  8 ............................................................................................... متطورة بعيدة المدى )الدفاع العرب  

.. مرص ترسل مساعدات طبية ال تونس )بوابة األخبار(   8 ........................................... بتوجيهات من السيس 

 8 .............................................. ة؟ )سبوتنيك(لماذا تعيد إثيوبيا اآلن بناء قواتها البحرية رغم أنها دولة حبيس 

  “إجهاض” فوز سو
الروسية بالعقد المرصي؟   35-كيف ساعدت الواليات المتحدة طائرات رافال الفرنسية فى

 )  8 ........................................................................................................................... )الدفاع العرب  

 9 ...................................................................... هل مرص مهتمة بالحصول عىل دبابات أرما )دفاع العرب(

(  A330 MRTTتعّرف عىل طائرة التانكر األوروبية    تعاقدت عليها مرص )الدفاع العرب  
 9 ................................ الن 

 ) قت الدفاع الفرنسية عىل صفقة “رافال” مع مرص )األمن والدفاع العرب  
ّ
 9 ....................................... هكذا عل

(مرص تستعرض قوتها العسكرية ضد إثي  9 .................................................................... وبيا )الدفاع العرب  

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

ح التقرير   -   شهر رمضان المبارك"، ويشر
أصدر تنظيم والية سيناء تقرير بالصور باسم "يوميات جنود الخالفة فى

 10 ................................................................................ كيفية إعاشة عنارص التنظيم أليام شهر رمضان. 

وأظهر التقرير صور جماعية لعدد من عنارص التنظيم، وهم يقرأون القران ويؤدون الصالة ويقومون بالتدريبات  

 10 ................................................................. العسكرية وأثناء إعدادهم الطعام وتناولهم اإلفطار. )الرابط(

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

  التحقيق يقرر أال وجه إلقامة الدعوى )المرصي اليوم( 
«.. وقاضى   قضية »التمويل األجنن  

 11 . انتهاء التحقيقات فى

وق(  ى )الشر  11 ......................... ٕاسقاط الجنسية المرصية عن صفاء الضوي العدوي عضو رابطة علماء المسلمي 

   
ى    45لن يقضوا العيد مع ذويــهم.. الجنايات تجدد حبس الباقر وعالء عبد الفتاح ومهاب اإلبراسر   قضيتي 

يوما فى

 11 ................................................................................................................................... )درب(

  القضية لع
  نيابة أمن الدولة للتحقيق فى

أمن دولة بعد شهر عىل قرار   65نة التدوير.. محام: ظهور يحن  حلوة فى

 11 ..................................................................................................... إخالء سبيله دون تنفيذ )درب( 

  )درب( 
 12 ......................................................................... إخالء سبيل مع وقف التنفيذ.. أيوب والحفنى

:  مؤسسات حقوقية تطلق حملة للتوقيع عىل عريضة المطالب السبعة الخاصة بالحريات واإلفرا  ى ج عن المحبوسي 

 12 ........................................................................................... ندعوكم للتوقيع لوقف التدهور )درب(
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