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 October 2021 21||  446العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 وفد رفيع املستوى من األمم املتحدة يزور مصر األسبوع املقبل   
 شركات حكومية بالبورصة خالل العام املالي الحالي    5املالية: طرح   
 %  10البورصة املصرية تعدل حدود وقف تداول الجلسة لتكون عند   
 % من حصته يف طرح "إي فاينانس"  15بنك مصر يبيع   
 بمشاركة قوات املظالت    5  - اقة  انطالق فعاليات تدريب حماة الصد  
 قائد القوات البحرية: إغراق إيالت غّير مفاهيم استخدام الصواريخ   
 قرار بسرعة ضبط وإحضار رجل األعمال مجدي راسخ  
 بعد عامين من التوقيف.. "منشور" وراء اعتقال عالء عبد الفتاح  

 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
مندوب مصر باألمم املتحدة يشارك فى ترتيبات مؤتمر إنشاء املنطقة الخالية من  

 )بوابة األهرام( األسلحة النووية

 )الشروق( وفد رفيع املستوى من األمم املتحدة يزور مصر األسبوع املقبل

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/3050893.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20102021&id=458fd523-fa58-4872-ae35-b7579fa09597
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 تطورات السياسة الداخلية
األ الجمعيات  استثناء  بشأن  برملاني  لألجور تحرك  األدنى  الحد  تطبيق  من   هلية 

 )بوابة األخبار( 

 )الشروق( السيسي لخريجي كلية الشرطة: كونوا قدوة للمواطنين

)بوابة    جولة تفقدية لرئيس الشركة القابضة ملصر للطيران داخل »مبنى الخدمات«
 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/3542253/1/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20102021&id=978155bf-a639-4c12-9ddb-d4bf86300562
https://gate.ahram.org.eg/News/3051758.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3051758.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( شركات حكومية بالبورصة خالل العام املالي الحالي   5املالية: طرح 

لتكون الجلسة  تداول  تعدل حدود وقف  املصرية  من  10عند    البورصة  بداًل   %5 %  
 )بوابة األخبار( 





متكامل..   »مسار  فعالية  يف  يشاركون  عاملية  شركات  ورؤساء  أجانب  مستثمرون 
 )املصري اليوم( وجهة واحدة« 

 بوابة األهرام()املصرية تفاصيل أضخم طرح يف تاريخ البورصة 

 )بوابة األهرام( % من حصته يف طرح "إي فاينانس"15بنك مصر يبيع  

 )اليوم السابع(+ Bعند   اإليجابيوكالة فيتش تثبت تصنيف 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/3542222/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3541997/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2443322
https://gate.ahram.org.eg/News/3051047.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3051047.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3051047.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3051172.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/10/20/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%86%D8%AF-B-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88/5502667
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة 47. وكورونا. حالة جديدة بفيروس   877الصحة: تسجيل 

الع609الشهيد   جراحات  استشاري  حسن  عصام  د.  لطابور ..  ينضم  والليزك  يون 
 )درب( وفيات الفريق الطبي بفيروس كورونا

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األهرام( وزير النقل يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون يف مجاالت النقل 

 )الوطن(  قطارا ملشروع املونوريل بالعاصمة اإلدارية الجديدة  40وزير النقل: توريد 

 ( 21)عربي  غلق كلي لشارع الهرم ألجل غير مسمى إلنشاء محطة مترو املريوطية

 أخرى

 ( 21)عربي تصادم شاحنة بحافلة ركاب بمصرشخصا يف حادث   17مصرع 

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/3542912/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-877-%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%D9%88
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af-609-%d8%af-%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a/
https://gate.ahram.org.eg/News/3051018.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5756764
https://daaarb.com/%d8%ba%d9%84%d9%82-%d9%83%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%85-%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%89-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7/
https://arabi21.com/story/1392506/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-17-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 )الجزيرة( القبض ىلع شخص حاول تحطيم تماثيل كباش ميدان التحرير.. ما قصته؟  

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/2021/10/20/%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84
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 العسكري  املشهدت اتطور 
الصداقة   حماة  تدريب  فعاليات  املصرية   5  -انطالق  املظالت  قوات  بمشاركة 

 )الشروق(  والروسية

 دفاع العربي()الاملصرية تجري تدريبات جوية يف روسيا  35-سو

 )بوابة األخبار( فيلم تسجيلي عن بطوالت وإنجازات البحرية املصرية.. فيديو

  قائد القوات البحرية: نمتلك قوة متطورة لردع من تسول له نفسه تهديد مصالحنا 
 اليوم السابع( )

استقرار  لتعزيز  حديثة  بحرية  قوة  مصر  امتالك  عن  بديل  ال  خالد:  أحمد  الفريق 
 )بوابة األهرام(طقة املن

 )الوطن(  قائد القوات البحرية: إغراق إيالت غّير مفاهيم استخدام الصواريخ

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=20102021&id=9d11cdd5-dd92-4043-b73a-5baa81186567
https://www.defense-arabic.com/2021/10/19/%d8%b3%d9%88-35-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/19/%d8%b3%d9%88-35-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/19/%d8%b3%d9%88-35-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3543035/1/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2021/10/21/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%87/5503272
https://www.youm7.com/story/2021/10/21/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%87/5503272
https://www.youm7.com/story/2021/10/21/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%87/5503272
https://gate.ahram.org.eg/News/3051549.aspx
e
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  كان أقوى وأعظم".. وزارة الدفاع تذيع فيديو عن إمكانيات القوات البحرية   خفي"وما  
 )اليوم السابع( 

 

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/2021/10/21/%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%86/5503235
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 تطورات املشهد األمني 
 )الوطن(  ضبط وإحضار رجل األعمال مجدي راسخ بسرعةقرار 

  فبراير   15لـ  متهمين بالتخابر مع تنظيم داعش    8لحضور املتهمين.. تأجيل محاكمة  
 بة األخبار( )بوا

  السيسي يوجه بإدخال "سالم الشهيد" ضمن مراسم حفل تخريج طالب الشرطة 
 )بوابة األهرام( 

وزير الداخلية: رجال الشرطة يقفون إلى جانب القوات املسلحة يف خندق واحد  
 )بوابة األهرام(  ملواجهة اإلرهاب

 )بوابة األهرام(السيسي يكرم أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة 

 ة الشرطةالسيسى يشاهد عرضا لقوات التدخل السريع خالل حفل تخرج كلي
 )اليوم السابع( 

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/5756959
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3542218/1/%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3542218/1/%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3542218/1/%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/3050996.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3050918.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3050886.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/10/20/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC/5502151
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أكتوبر.. وتقدمت    27لـ  خالد علي: تأجيل محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين  
 )درب(  مستندات بينها خطابا من “الصحفيين” 3بـ 

 ( 21)عربي  عتقال عالء عبد الفتاحبعد عامين من التوقيف.. "منشور" وراء ا

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%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%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%88%d9%81%d8%a4%d8%a7%d8%af-%d9%88%d9%85/
https://arabi21.com/story/1392533/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
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