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 October 2021 19||  444العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تقارير: مصر تطلب من إسرائيل زيادة معدل التجارة وتل أبيب تتحرك  
 السيسي يصل مقر انعقاد القمة الثالثية بين مصر واليونان وقبرص  
 اإلخوان: ملف املعتقلين والتعامل مع النظام املصري أهم أولوياتنا  
 ينتقدون خسائر "مصر للطيران" ويطالبون بـ »فلترة« القيادات   نواب  
 للسكة الحديد   مليون يورو    776البرملان يقر قرض فرنسي بمليار و  
 « 1انطالق فعاليات التدريب املصري السوداني املشترك »حارس الجنوب ــ   
 ر تنفذ تدريبات بحرية عابرة مع اليونان وأمريكا وإسبانيا مص  
 ربجي عاما لإلعالميين معتز مطر وحسام الشو   15السجن املشدد   

 

 هذا العدد:  يف

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

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 )الجزيرة( تقارير: مصر تطلب من إسرائيل زيادة معدل التجارة وتل أبيب تتحرك

 )بوابة األخبار(  السيسي يصل مقر انعقاد القمة الثالثية بين مصر واليونان وقبرص

)بوابة    »بسيوني«: »مش هنتعامل مع حقوق اإلنسان ىلع أنها بطحة ىلع راسنا«
 األخبار(

)بوابة   وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق األوسط يؤكد أهمية العالقات مع مصر
 األخبار(

 )بوابة األخبار(   السيسي يتلقى اتصاال هاتفيا من املستشارة األملانية أنجيال ميركل

بالعالقات االرتقاء  قطر  سفير  مع  يبحث  العاملة  القوى  ودراسة    وزير  الثنائية 
 )درب( احتياجات الدوحة من العمالة املصرية

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/2021/10/19/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3540643/1/%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%B5%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3539888/1/-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A--%D9%85%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3539888/1/-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A--%D9%85%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3539867/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3539867/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3540039/1/%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%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
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 )الشروق(  مجلس النواب يوافق ىلع اتفاقيتين مع أملانيا

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=18102021&id=28fa9560-d103-4dcf-b9d1-c3b4799c8e5b
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة( اإلخوان: ملف املعتقلين والتعامل مع النظام املصري أهم أولوياتنا 

)بوابة    أشرف زكي: خضوع جميع أعضاء النقابات الفنية ملنظومة التأمين الصحي
 األخبار(

أوجه صرف قرض  السالب   باإلفصاح عن  للطيران   5الـ  يطالب   مليارات جنيه ملصر 
 )الشروق(

 (21)عربي السيسي يتحدث عن أولوياته: الوعي والخطاب الديني 

مسبوق..   غير  القانونية    98حدث  اليمين  يؤدين  الدولة  بمجلس  قاضية 
 )الشروق(

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/2021/10/18/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3539624/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3539624/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18102021&id=f6b59410-2dfc-4f23-947a-f6a2a94ac1ce
https://arabi21.com/story/1391921/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19102021&id=0c86ba1c-5ac3-4199-9e48-e0c967152ab4
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فساد وإهدار مال عام.. البرملان يبحث ملف املخالفات املالية واإلدارية التحاد الكرة..  
 )درب(  بالغات 3والنائب العام يتلقى  

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a5%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d9%84%d9%81/
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 املشهد االقتصاديتطورات 
 )بوابة األخبار(  الحالي املالي٪ فى العام ٩٠وزير املالية: خفض الدين ألقل من 

 )بوابة األهرام( قيادات  النواب ينتقدون خسائر "مصر للطيران" ويطالبون بـ »فلترة«  

 )الشروق( مليارات جنيه 9البنك املركزي يطرح سندات خزانة بقيمة  

  يورو حجم استثمارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار يف مصر حتى اآلن   مليارات  8
 )بوابة األهرام( 

 ابة األخبار( )بو لسكة الحديدل مليون يورو   776البرملان يقر قرض فرنسي بمليار و

بالحصول ىلع   املالية  لوزير  اإلذن  قانون  نهائيا ىلع مشروع  يوافق  النواب 
 شروق()ال قرض بضمان مصر للطيران

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/3539054/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%A9%D9%A0%D9%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/3038827.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18102021&id=91fa6cbd-004d-46ea-9025-085e7a42afab
https://gate.ahram.org.eg/News/3038883.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3539844/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88776-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3539844/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88776-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3539844/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88776-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18102021&id=294a8231-18ef-4ccc-ba22-4ac45b9633de
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18102021&id=294a8231-18ef-4ccc-ba22-4ac45b9633de
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18102021&id=294a8231-18ef-4ccc-ba22-4ac45b9633de
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

أزمة »ريش« بالجونة.. التكفير ىلع الطريقة الفنية: فنانون ينسحبون من عرض  
 )درب( الفيلم لتناوله معاناة الفقراء ويتهمونه باإلساءة لسمعة مصر

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة 45و. بكورونا. حالة إيجابية جديدة    883الصحة: تسجيل 

 الطرق واملواصالت

 )الوطن(  ملجلس وزراء النقل العرب 67»الوزير« يترأس اجتماع الدورة 

 األقباط

  –   ٢٠٢١سة الالتينية بمصر يفتتح “السينودس” ويعلن وثيقة الشركة  مطران الكني 
 )درب(  ٢٠٢٣

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%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d9%8a%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3540505/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-883-%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%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/5752684
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 الوطن( )«  1انطالق فعاليات التدريب املصري السوداني املشترك »حارس الجنوب ــ  

 )الوطن(  مصر تنفذ تدريبات بحرية عابرة مع اليونان وأمريكا وإسبانيا

 ( 21)عربي ملاذا تعترض مصر ىلع صفقة "بيرقدار" التركية إلثيوبيا؟ 

وزير اإلنتاج الحربي يصل كوريا الجنوبية للمشاركة يف أهم املعارض الدفاعية يف  
 الشروق( ) آسيا

القوات املسلحة تنظم زيارات ملرافقة أبناء الشهداء واملصابين للمدارس باألسبوع  
 )بوابة األخبار(  األول لبدء العام الدراسي

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/5754190
https://www.elwatannews.com/news/details/5754190
https://www.elwatannews.com/news/details/5754190
https://www.elwatannews.com/news/details/5754202
https://arabi21.com/story/1391964/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18102021&id=44e54d58-cdc0-414a-a4c5-1725e3d5b354
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18102021&id=44e54d58-cdc0-414a-a4c5-1725e3d5b354
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18102021&id=44e54d58-cdc0-414a-a4c5-1725e3d5b354
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3540647/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1


7 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 October 19 || 444العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 )اليوم السابع(   هـ  1443الشريف لعام    النبويالقوات املسلحة تحتفل بذكرى املولد  

 )الدفاع العربي(   E31SMXمحادثات بين مصر وفرنسا حول غواصات متقدمة من طراز  

الكروز امتالكها لصاروخ  الجوية املصرية تكشف  -KHالروسي بعيد املدى    القوات 

U35   الدفاع العربي( 2إم / إم  29ضمن حزمة تسليح مقاتالت ميج( 

 )سبوتنيك(   مصر إلجراء تدريبات مشتركةجنود مظليون روس يتوجهون إلى 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/10/19/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1443-%D9%87%D9%80/5500798
https://www.defense-arabic.com/2021/10/18/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/18/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d9%83/
https://arabic.sputniknews.com/military/202110181050463091-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9/
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 تطورات املشهد السيناوي
ينشر    املوالي للجيش املصري ضد عناصر تنظيم والية سيناء  اتحاد قبائل سيناء-

 )الرابط( . يف شمال سيناءصورًا لعناصره 

 )بوابة األخبار(   استمرار فتح معبر رفح البري من الجانبين للعبور وإدخال املساعدات

 

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/1450004516422754304/photo/1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3539976/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84
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 تطورات املشهد األمني 
يف اتهامهما بنشر أخبار كاذبة  أكسجين  وء عبد الفتاح والباقر  تأجيل محاكمة عال

 )الشروق( ألول نوفمبر

  الجزيرة() شوربجيعاما لإلعالميين معتز مطر وحسام ال  15السجن املشدد 

خالد علي: تأجيل محاكمة املهندس يحيى حسين عبدالهادى بسبب “مقال” إلى  
 )درب( أكتوبر ٢٥

  

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=18102021&id=6ba43983-5821-45d6-89ef-de80760f1a7b
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-15-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-15-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-15-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d8%ad%d8%b3%d9%8a/
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