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 October 2021 25||  448العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 إشادة إسرائيلية بالسيسي.. "أزال تهديدات بينها اإلخوان"    
 من املستفيد األكبر من خط الغاز الجديد بين مصر واالحتالل؟  
 معاوًنا للنيابة اإلدارية   359قرار جمهوري بتعيين   
 وف نشطاء.. "احتالل اقتصادي" بيع ديون مصر بأوروبا يثير مخا  
 « 1إستمرار فعاليات التدريب املصرب السوداني »حارس الجنوب ــ   
 بإحدى القواعد اليونانية القوات الجوية املصرية واليونانية تنفذان تدريبًا   
 معتقلون مصريون يطلبون وساطة شيخ األزهر لإلفراج عنهم  
 ألمني وتبادل املعلومات مع مصر وزير الداخلية األلباني: توسيع التعاون ا  

 

 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 إشادة إسرائيلية بالسيسي.. "أزال تهديدات بينها اإلخوان"

 (هرام)بوابة األالسيسي يستقبل مفوض االتحاد األوروبي لسياسة الجوار 

 )بوابة األخبار(  ديات املياه يف مصرمليارات يورو من االتحاد األوربي لدعم تح ٣

)بوابة    رئيس الوزراء يصل باريس لتوقيع البرنامج الُقطري بين مصر ومنظمة التعاون
 األخبار(

السيسي يستقبل رئيس وزراء ألبانيا ويعرب عن تطلع مصر لتوسيع نطاق التعاون  
 )بوابة األهرام( املشترك

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/1393269/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://gate.ahram.org.eg/News/3074715.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3546300/1/%D9%A3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3546124/1/%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%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3546124/1/%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%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/3073876.aspx
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قبرص مع  الضريبي  االزدواج  إزالة  اتفاقية  ىلع  باملوافقة  جمهوري  )بوابة    قرار 
 األخبار(

 )بوابة األخبار( سعفان يبحث مع نظيره العراقي التعاون املشترك بين البلدين 

 )الشروق( أقل معدل لهطول األمطار وجفافًا العالم السيسي: مصر هي أكثر دول 

 الجزيرة( وزير الري املصري: جاهزون ملفاوضات سد النهضة ونتمنى أال ينهار )

 ( 21)عربي من املستفيد األكبر من خط الغاز الجديد بين مصر واالحتالل؟ 

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/3545968/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3545968/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3546317/1/%D8%B3%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102021&id=2864bc22-e8d1-4b89-8efa-b1cbea8d1774
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/10/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF
https://arabi21.com/story/1393368/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( معاوًنا للنيابة اإلدارية 359قرار جمهوري بتعيين 

الجهات املعنية ملواصلة حصر حاالت التعدي ىلع  السيسي يوجه بالتنسيق بين  
 )بوابة األهرام( األراضي الزراعية

السيسي يتابع املوقف التنفيذي ملشروعات تنمية الثروة الحيوانية ومراكز تجميع  
 )بوابة األهرام( األلبان

  الحكومة تنفي تأثير بركان “الباملا” ىلع البالد بعد مخاوف من وصول غازات سامة 
 )الجزيرة(

  

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/3546949/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-359-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8B%D8%A7-
https://gate.ahram.org.eg/News/3073933.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3073929.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2021/10/24/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21)عربي بيع ديون مصر بأوروبا يثير مخاوف نشطاء.. "احتالل اقتصادي"

 )الشروق(مليار جنيه   10.5البنك املركزي يطرح سندات خزانة بقيمة  

 الشروق( )جنيه مليار   18البنك املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 

 
 )املصري اليوم( % زيادة يف خسائر شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 15

 )بوابة األهرام( مليار دوالر لتحسين جودة ونوعية املياه يف مصر  ٥٠رئيس الوزراء: 

 )الجزيرة(  مصـر يف فـخ الديون الصينية!

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/1393193/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102021&id=534ec4c7-8e34-4341-9a43-99d9d3897131
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102021&id=c940d5cf-5769-4a8d-89af-5fbaa966b895
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102021&id=c940d5cf-5769-4a8d-89af-5fbaa966b895
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102021&id=c940d5cf-5769-4a8d-89af-5fbaa966b895
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2445864
https://gate.ahram.org.eg/News/3074651.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2021/10/23/%D9%85%D8%B5%D9%80%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%80%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

الثغرة  إبراهيم عيسى: تكلفة ملف حقوق اإلنسان بمصر غالية.. وعلينا سد هذه 
 )الشروق(  أمام العالم 

 )الشروق(  إبراهيم عيسى: الجماعات اإلسالمية بندقية لإليجار لتخريب املجتمعات

 التعليم 

األىلع للجامعات يشدد ىلع تفعيل منع دخول الطالب غير الحاصلين ىلع تطعيم 
 )درب( نوفمبر 15را من  “كورونا” اعتبا

 الصحة 

ماليين جرعة من لقاح    6بـ  وزيرة الصحة: نشكر دول االتحاد األوروبي لدعمها مصر  
 )درب( أسترازينيكا

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=23102021&id=82faf525-abcf-428f-b7cc-37314c53c91d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23102021&id=586fc538-7faa-4dbd-83d0-21944a606506
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%b4%d8%af%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%af%d8%ae%d9%88/
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d9%83%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/
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.. د. محيي الدين عزت مدير الشئون الوقائية والرعاية بصحة الشرقية  610الشهيد  
 )درب( ينضم لطابور وفيات الفريق الطبي بكورونا 

 )بوابة األخبار(  حالة وفاة 43و. كورونا. حالة جديدة بفيروس   886الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األهرام(  توقيع بروتوكول إلنشاء أول فرع لدار اإلفتاء بمحافظة الغربية 

 الزراعة

 )الوطن(  وزير الري: مصر تسعى لدفع الجهود الدولية ملواجهة التحديات املائية

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار(  وزير النقل يؤكد ىلع عمق العالقات بين مصر واألردن والعراق

 )الوطن(  عربة قطار كهربائي مليناء األدبية 12قة االقتصادية: وصول املنط

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%d9%87%d9%8a%d8%af-610-%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a6%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547022/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-886-%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://gate.ahram.org.eg/News/3073767.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5764090
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3545983/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5763880
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 األقباط

)بوابة  طالبا سودانيا من الجامعات املصرية    26الكنيسة األسقفية تحتفل بتخريج  
 األخبار(

 أخرى

 )املصري اليوم(% من إصابات العمل يف قطاع األعمال العام  14.2اإلحصاء: 

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/3546106/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D9%A2%D9%A6-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8B%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3546106/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D9%A2%D9%A6-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8B%D8%A7-
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2445833
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار(  «1»حارس الجنوب ــ   السوداني بإستمرار فعاليات التدريب املصر

 )بوابة األهرام(  "5 -استمرار فعاليات التدريب املصري الروسي "حماة الصداقة 

)اليوم    بإحدى القواعد اليونانيةقوات الجوية املصرية واليونانية تنفذان تدريبًا  ال
 السابع( 

 )الدفاع العربي(  جو- ة تواجه مقاتالت يونانية يف معارك جوطائرات مقاتلة مصري 

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/3546578/1/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-
https://gate.ahram.org.eg/News/3075035.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/10/24/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/5506819
https://www.youm7.com/story/2021/10/24/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/5506819
https://www.defense-arabic.com/2021/10/22/%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%ac%d9%88-%d8%ac%d9%88/
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 الوطن( )وشعار »العاصمة الجديدة«   »الهيئة الهندسية« تنظم مسابقة السم 

 مستشفى القوات املسلحة باإلسكندرية تستضيف خبير جراحة باململكة املتحدة 
 )بوابة األخبار( 

ميج لطائرات  مميزة  أم29-صور   / اليونانية  2أم  سودا  خليج  قاعدة  يف    املصرية 
 )الدفاع العربي( 

الصاروخية وأصابت    Iskander-Eهل هي مصر؟ عميل أجنبي يجرب منظومة إسكندر  
 )الدفاع العربي(  كم بدقة متناهية 180هدف ىلع بعد 

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/5764195
https://www.elwatannews.com/news/details/5764195
https://www.elwatannews.com/news/details/5764195
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3546362/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81
https://www.defense-arabic.com/2021/10/23/%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d8%ac-29%d8%a3%d9%85-%d8%a3%d9%852-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/23/%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%9f-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%ac%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af/
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)بوابة    (EDEX 2021الحربي« يتفقد منتجات الوزارة املزمع عرضها بـ)  جوزير »اإلنتا
 األخبار(

 )بوابة األخبار(   السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات الحربية

)بوابة    »املعادي العسكري« يستضيف خبير عاملي يف الجهاز الهضمي واملناظير
 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/3545978/1/%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%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3545978/1/%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%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547151/1/%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-
https://mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=41900
https://mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=41900
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 تطورات املشهد السيناوي
سيناء - قبائل  ل  اتحاد  الجيش  املناهضين  يعاونون  والذين  سيناء،  والية  تنظيم 

فيديو   ينشر  سيناء،  والية  تنظيم  من  مواجهته  يف  إزالة  املصري  كيفية  يوضح 
 )الرابط(. يف شمال سيناء ألنفاق تنظيم الدولة عناصر اتحاد قبائل سيناء

 )بوابة األهرام( استئناف تشغيل معبر رفح البري بعد العطلة األسبوعية

 

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/1452497280481759240
https://gate.ahram.org.eg/News/3074639.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي معتقلون مصريون يطلبون وساطة شيخ األزهر لإلفراج عنهم 

الداخلية   التعاون  األلبانيوزير  توسيع  املعلومات مع مصر  األمني:  )اليوم    وتبادل 
 السابع( 

 )درب( نوفمبر 17تأجيل محاكمة محمود عزت يف قضية اقتحام الحدود الشرقية ل 

مفاجأة حلوة.. إكرام يوسف: فوجئت ب احمد دومة يف زيارة زياد وحضنته وبوسته  
 )درب( واداني وردة.. ولسه مبتسم ورافع راسه

بعد أحكام باإلعدام والسجن املشدد.. براءة إعادة محاكمة متهم يف قضية “خلية 
 )درب( ميكروباص حلوان”

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/1393190/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87
https://www.youm7.com/story/2021/10/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9/5506891
https://www.youm7.com/story/2021/10/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9/5506891
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a3%d8%a9-%d8%ad%d9%84%d9%88%d8%a9-%d8%a5%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%a6%d8%aa-%d8%a8-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1/
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 4 .......................................................................................................................................... التعليم 

نوفمب     15األعىل للجامعات يشدد عىل تفعيل منع دخول الطالب غب  الحاصلي   عىل تطعيم “كورونا” اعتبارا من 

 4 ..................................................................................................................................... )درب(

 4 ..................................................................................................................................... الصحة

ي لدعمها مرص بـ  ازينيكا )درب(  6وزيرة الصحة: نشكر دول االتحاد األوروب   4 ................ ماليي   جرعة من لقاح أسبر

قية ينضم لطابور وفيات الفريق  610الشهيد  ي الدين عزت مدير الشئون الوقائية والرعاية بصحة الشر .. د. محب 

ي بكورونا )درب(  5 ................................................................................................................... الطب 

وس كورونا.. و  886يل الصحة: تسج  5 ..................................... حالة وفاة )بوابة األخبار( 43حالة جديدة بفب 

 5 ....................................................................................................................... دينية  مؤسسات

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


13 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 October 25 ||  448العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 5 .............................................. توقيع بروتوكول إلنشاء أول فرع لدار اإلفتاء بمحافظة الغربية )بوابة األهرام( 

 5 .......................................................................................................................................... الزراعة

 5 ......................................... وزير الري: مرص تسىع لدفع الجهود الدولية لمواجهة التحديات المائية )الوطن(

 5 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

 5 ............................................. وزير النقل يؤكد عىل عمق العالقات بي   مرص واألردن والعراق )بوابة األخبار( 

ي لميناء األدبية )الوطن(  12المنطقة االقتصادية: وصول  
 5 ................................................ عربة قطار كهرباب 

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

 6 ........................... الجامعات المرصية )بوابة األخبار( طالبا سودانيا من  26الكنيسة األسقفية تحتفل بتخريــــج 

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

ي قطاع األعمال العام )المرصي اليوم(  14.2اإلحصاء: 
 6 ............................................. % من إصابات العمل ف 

 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

ي »حارس الجنوب ــ  إستمرار فعاليات التدريب المرصب السود
 7 ...................................... « )بوابة األخبار( 1اب 

 7 .......................................... " )بوابة األهرام( 5  -استمرار فعاليات التدريب المرصي الروسي "حماة الصداقة 

 بإحدى القواعد اليونانية )اليوم السابع(
ً
 7 ................................ القوات الجوية المرصية واليونانية تنفذان تدريبا

ي معارك جو
( -طائرات مقاتلة مرصية تواجه مقاتالت يونانية ف  ي  7 .......................................... جو )الدفاع العرب 

 8 ............................................ »الهيئة الهندسية« تنظم مسابقة السم وشعار »العاصمة الجديدة« )الوطن(

 8 .................... يف خبب  جراحة بالمملكة المتحدة )بوابة األخبار(مستشف  القوات المسلحة باإلسكندرية تستض

ة لطائرات ميج (  2أم / أم29- صور ممب   ي ي قاعدة خليج سودا اليونانية )الدفاع العرب 
 8 ......................... المرصية ف 

ي يجرب منظومة إسكندر  كم بدقة    180الصاروخية وأصابت هدف عىل بعد  Iskander-Eهل هي مرص؟ عميل أجنب 

 ) ي  8 ................................................................................................................ متناهية )الدفاع العرب 

« يتفقد منتجات الوزارة المزمع عرضها  ي  9 ............................ ( )بوابة األخبار(EDEX 2021بـ)وزير »اإلنتاج الحرب 

 9 ..................................... السيسي يشهد حفل تخريــــج دفعة جديدة من طلبة الكليات الحربية )بوابة األخبار( 

ي الجهاز الهضمي والمناظب  )بوابة األخبار( 
 9 .............................. »المعادي العسكري« يستضيف خبب  عالمي ف 

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

ي مواجهته من تنظيم والية    اتحاد -
قبائل سيناء المناهضي   لتنظيم والية سيناء، والذين يعاونون الجيش المرصي ف 

ي شمال سيناء. )الرابط( 
 10 .. سيناء، ينشر فيديو يوضح كيفية إزالة عنارص اتحاد قبائل سيناء ألنفاق تنظيم الدولة ف 

ي بعد العطلة األسبوعية )بوابة األهرام(  10 ................................................... استئناف تشغيل معب  رفح الب 

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

ي   11 .................................................. (21معتقلون مرصيون يطلبون وساطة شيخ األزهر لإلفراج عنهم )عرب 

ي وتبادل المعلومات مع مرص )اليوم السابع(
: توسيع التعاون األمب  ي

 11 ............................... وزير الداخلية األلباب 

قية ل  ي قضية اقتحام الحدود الشر
 11 .................................... نوفمب  )درب(   17تأجيل محاكمة محمود عزت ف 

ي وردة.. ولسه مبتسم 
ي زيارة زياد وحضنته وبوسته واداب 

مفاجأة حلوة.. إكرام يوسف: فوجئت ب احمد دومة ف 

 11 ..................................................................................................................... ورافع راسه )درب(

ي قضية “خلية ميكروباص حلوان” )درب(بعد أحكام باإلعد
 11 .... ام والسجن المشدد.. براءة إعادة محاكمة متهم ف 
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