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 October 2021 22||  447العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 هآرتس: التسهيالت بغزة بالتنسيق مع مصر هدفها تأجيل املواجهة   
 محلل تركي: املوقف املصري ازدواجي يف قضية شرق املتوسط   
 شكري يؤكد لحفتر دعم مصر لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا   
 التجارة تزدهر بين تركيا ومصر    رغم التوترات السياسية،  
 مليار دوالر.. أين تذهب قروض الشركة؟    2.5"مصر للطيران" تبتلع   
 خبراء: مناورات السيسي العسكرية لم تعد تجدي نفعا مع إثيوبيا   
 الزما القوات املسلحة تفتتح أول مركز متكامل لتجميع الب  
 قراءة يف مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي وخفايا حرب أكتوبر  

 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
 ( 21)عربي  هآرتس: التسهيالت بغزة بالتنسيق مع مصر هدفها تأجيل املواجهة

 )بوابة األهرام(   ليبياة يف مؤتمر دعم استقرار  وزير الخارجية يصل طرابلس للمشارك

مؤتمر   هامش  ىلع  وتشاد  والجزائر  واليونان  تونس  خارجية  وزراء  يلتقي  شكري 
 )الشروق( طرابلس

مليار   936حوض نهر يصل متوسط حجم األمطار عليها    14خالد أبوزيد: أثيوبيا لديها  
 )بوابة األخبار( يف العام 3م

 )الجزيرة( محلل تركي: املوقف املصري ازدواجي يف قضية شرق املتوسط 

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/1392697/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/3051975.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21102021&id=625ac3c1-61a9-49f5-8e3a-72802ae6d69b
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3543383/1/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-14-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/21/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a
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 )بوابة األهرام(  يؤكد لحفتر دعم مصر لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا  شكري

 )الشروق(  الرئاسي الليبي ركائز االستقرار يف ليبيا شكري يبحث مع نائبي رئيس
  

  

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/3072551.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21102021&id=cd60c1e4-9642-4487-aae9-ea990fd48b98
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 تطورات السياسة الداخلية
الجديد لحماية   العمل  العمال يف قانون  اتحاد  الخاص   25مطالب  بالقطاع    مليونا 

 )الوطن(

“األول من نوعه”.. املبادرة املصرية: حكم بتقسيم ميراث وفقا للشريعة املسيحية  
 )درب(  وحصول اإلناث من أبناء شقيقة املتويف ىلع نصيبهم 

حسن نافعة عن أزمة فيلم ريش: كل عمل فني ينطوي ىلع وجهة نظر.. ال تقمعوا  
 ()درب وراء شعارات فضفاضة املبدعين بالتستر

 )بوابة األخبار( عودة شركة سيد لألدوية للعمل بكامل طاقتها.. أالحد املقبل

 )املصري اليوم( رئيس حزب النور يهاجم مهرجان الجونة السينمائي

  

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/5758099
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%b4-%d9%83%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%86/
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%b4-%d9%83%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%86/
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%b4-%d9%83%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3543705/1/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2443725
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )مؤسسة كارنيجي( رغم التوترات السياسية، التجارة تزدهر بين تركيا ومصر 

 )بوابة األخبار( لدولي للتمويل اإلنمائيمليار دوالر حجم محفظة التعاون ا  25

  % من متحصالت طرح الشركة يف زيادة رأس املال 10رئيس إى فاينانس: استخدام  
 )بوابة األهرام( 

  % خالل العام املالي املاضي3.3»معيط«: االقتصاد سجل معدل نمو إيجابي بنسبة  
 )الوطن(

 ( 21)عربيمليار دوالر.. أين تذهب قروض الشركة؟  2.5"مصر للطيران" تبتلع 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://carnegie-mec.org/2021/10/19/how-egypt-and-turkey-trade-amid-tensions-pub-85584
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3543185/1/25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-
https://gate.ahram.org.eg/News/3052185.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5758432
https://arabi21.com/story/1392559/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
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القارية قد تزيد صادرات مصر إلفريقيا إلى   التجارة  اتفاقية    والرمليار د   60الجبلي: 
 )الشروق(

 )الوطن(  طروحات جديدة 4لـ وزير قطاع األعمال: طرح »إي فاينانس« يمهد 

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=21102021&id=3bfb3813-90a5-40d8-84e3-2ceb9032fab0
https://www.elwatannews.com/news/details/5759476
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

  عيسى: مصر قائد فعلي للمنطقة وأجهضت مشروع اإلخوان الذي راهن عليه أوباما 
 )الوطن(

 الصحة 

 )بوابة األخبار( وفاة  46حالة إيجابية بكورونا.. و  883الصحة: تسجيل 

 الطرق واملواصالت

 )الشروق( وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائري

 األقباط

 )املصري اليوم( تواضروس يستقبل أسقف البرازيل

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/5759719
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3543980/1/%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%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8846
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21102021&id=1b8425a3-6d93-4dd6-a3e5-2c63478ed753
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2443691
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 أخرى

 )اليوم السابع(  الدوري" تعلن ضوابط عودة الجماهير ملباريات تذكرتي"

 ( 21)عربي  هاكرز" من الخارج“بـ مصري يسرق أموال عدة بنوك باالستعانة  

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/%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%89/5503369
https://arabi21.com/story/1392794/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21)عربي  خبراء: مناورات السيسي العسكرية لم تعد تجدي نفعا مع إثيوبيا

 )بوابة األخبار( ع البالزماالقوات املسلحة تفتتح أول مركز متكامل لتجمي

 )بوابة األخبار(   القوات البحرية تحتفل بعيدها بتنفيذ تشكيالت بحرية وجوية

»العربية للتصنيع« ُتنشئ محطة طاقة شمسية بأوغندا دعًما للتنمية بدول حوض  
 )بوابة األهرام(  النيل

 ( 21)عربي قراءة يف مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي وخفايا حرب أكتوبر

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/1392776/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%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%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3543118/1/%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3543141/1/%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-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8054-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://gate.ahram.org.eg/News/3051882.aspx
https://arabi21.com/story/1392695/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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 )بوابة األخبار( وزير اإلنتاج الحربي يتفقد مصانع شركتّي »هيونداي ويا« و»هانوا« 

  

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/3544049/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%91-%D9%87
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 طورات املشهد األمني ت
متهما من مناطق مختلفة باتهامات    70الشبكة العربية: “أمن الدولة” حققت مع  

 )درب(  واحدة “انضمام لجماعة إرهابية”

مئات  حبس  تجديد  تنظر  الجنايات  املقبل:  األسبوع  يف    باألرقام..    48املتهمين 
 )درب( 8201لـ  قضية سياسية.. بعضها يعود 

 ( 21)عربي  صيدالنية مصرية تتحول من مجني عليها إلى إرهابية.. ما قصتها؟ 

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%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%aa-%d9%85%d8%b9-70-%d9%85%d8%aa%d9%87/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%b8-4/
https://arabi21.com/story/1392785/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7
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