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 November 2021 16||  463العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي وبوتين يبحثان الضبعة النووي واملدينة الصناعية الروسية  
 »تصل إلى حد الفصل من العمل«.. عقوبة املوظفين املمتنعين عن اللقاح  
 مليار جنيه   15تراجع جماعي ملؤشرات البورصة وخسارة نحو   
مقاتلة    30شركة داسو للطيران ُتعلن رسميًا عن دخول العقد املصري لشراء   

 ضافية حيز التنفيذ رافال إ 
  "HRW رغم سجلها الحقوقي 27" تنتقد استضافة مصر قمة "كوب " 
لم انتقاما  منظمات حقوقية: السلطات املصرية تعزل صالح سلطان عن العا  

 من ابنه 
 

 
 

 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"
 اتيةـومعلومدية ـارير 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
يبحثان   وبوتين  الروسيةالسيسي  الصناعية  واملدينة  النووي  )بوابة    الضبعة 

 األخبار(

 )بوابة األخبار( السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس املجلس الرئاسي الليبي

املتطرف   الفكر  مكافحة  حول  واألمن  السلم  مجلس  جلسة  يترأس  الخارجية  وزير 
 هرام()بوابة األوتمويل اإلرهاب 

 )الوطن(  مطارات 6بين مصر للطيران و»الجزيرة الكويتية« لصيانة رحالت   تعاون

 )بوابة األخبار(  انطالق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم يناير املقبل

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/3572269/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3572269/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3572237/1/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3572245/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/3116855.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3116855.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3116855.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5803306
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3572751/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7
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 )الشروق( نا فاسومصر تدين الهجوم اإلرهابي الغادر بشمال بوركي

للطيرا »  نمصر  تتعاقد مع  الجوية  الجوي OEMServicesللخطوط  لدعم أسطولها   »  
 )الشروق(

 ليسي( )فورين بومثل السيسي دائما باحترام القانون؟    ملاذا يتظاهر الديكتاتوريون 

 )فير أوبزرفر(حالة الطوارئ الدائمة يف مصر 

  

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=15112021&id=808703f5-b501-4167-9f34-ed37aba61b41
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15112021&id=372569fc-bc06-4043-a5d9-1c3003ff9c22
https://foreignpolicy.com/2021/11/10/why-dictators-always-pretend-to-love-the-law/
https://foreignpolicy.com/2021/11/10/why-dictators-always-pretend-to-love-the-law/
https://foreignpolicy.com/2021/11/10/why-dictators-always-pretend-to-love-the-law/
https://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/maged-mandour-egypt-news-masr-egyptian-abdel-fattah-al-sisi-arab-world-news-34894/
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 تطورات السياسة الداخلية
)بوابة  اللقاح  »تصل إلى حد الفصل من العمل«.. عقوبة املوظفين املمتنعين عن  

 األخبار(

 )بوابة األخبار(»النواب« يرفض منح الضبطية القضائية ملفتشي وزارة املالية  

 )الوطن(  النواب يوافق ىلع قانون املالية العامة ويحسم مصير املادة الثالثة

 )الشروق(  2021الحكومة: مصر تعلن خلوها من املناطق غير اآلمنة نهاية 

 بوابة األخبار( ) ألف دوالر لدعم »حياة كريمة« 100الجالية املصرية بكندا تتبرع بـ 

وشعراوي» السيسى  الصلبة مدبولي  «  للمخلفات  الجديدة  املنظومة  يتابعان 
 )بوابة األهرام(بالعاصمة 

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/3572264/1/-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84--%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3572264/1/-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84--%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3572159/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/5803312
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15112021&id=d4c16890-d672-450f-b035-47525130368e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3573044/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%80-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3573044/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%80-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3573044/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%80-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF
https://gate.ahram.org.eg/News/3117516.aspx
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البرملان يوافق نهائًيا ىلع »تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية  
 )الشروق( األساسية« 

سالبة   غير  عقوبات  ونريد  املجرم..  مثل  الطبيب  معاملة  يمكن  ال  األطباء:  نقيب 
 )الشروق( للحريات 

 ( 21)عربيقيادات" يف اإلخوان  6إبراهيم منير يقرر تجميد عضوية "

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=15112021&id=24ca5215-3bc1-4c91-89f4-d70215ee2cb2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15112021&id=2416ce3c-5d98-4a63-b603-73afaad18f46
https://arabi21.com/story/1398058/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-6-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار جنيه  15وخسارة نحو ملؤشرات البورصة  جماعيتراجع 

 )بوابة األخبار(  أشهر 9مليار دوالر خالل  6.17: واردات مصر سجلت لإلحصاء املركزي

 الوطن( ) مليون يورو 025بـ   البنك األوروبي يمول مترو اإلسكندرية

 )الوطن(  املال: قطاع الغاز الطبيعي جعل مصر من أهم الدول عاملًيا يف تصديره

البترول يتفق مع شركة بي بي البريطانية ىلع اإلسراع بتنفيذ مشروعات لزيادة  
 )الوطن(  إنتاج الغاز

األلومنيوم  ومنتجات  التسليح  وحديد  »البليت«  واردات  الحماية ىلع  رسوم    إلغاء 
 )املصري اليوم(

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/3572299/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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-%D9%81%D9%89-%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3571850/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%AA%C2%A0617-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/5802871
https://www.elwatannews.com/news/details/5802871
https://www.elwatannews.com/news/details/5802871
https://www.elwatannews.com/news/details/5802820
https://www.elwatannews.com/news/details/5803435
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2462395
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 )بوابة األهرام(  2021لتجاري املصري ـ السعودي يف  مليار دوالر حجم التبادل ا  7.5

»الحديد   مثل  مصيرها  الخاصة«  ظروفها  »لها  أخرى  شركة  األعمال:  قطاع  وزير 
 )املصري اليوم(والصلب« 

 
  

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/3116928.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2462989
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

“قانون مواجهة األوبئة”: باب  ” يف  5” بالتدخل.. أزمة املادة “ن الصحفيي   ”لـ  مطالب  
 )درب( جديد للحبس يف قضايا النشر باملخالفة للدستور

 )الشروق(  أحمد موسى يهاجم إلغاء رسوم واردات البيليت: أين املصلحة العامة؟ 

 التعليم 

 )الوطن(  شوقي عن استغاثات الطالب: »تمثيليات ركيكة ال معنى لها«

 الصحة 

 بار()بوابة األخ  وفاة 68و. بكورونا. إصابة جديدة  946الصحة: تسجيل 

 )درب(   الصحة: حريق بمستشفى شبين الكوم التعليمي وال خسائر يف األرواح

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%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%84%d9%80%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15112021&id=dd5ed270-2d0a-4a0c-b929-90a6384083e3
https://www.elwatannews.com/news/details/5802412
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3572963/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-946-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%88-6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3572963/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-946-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%88-6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3572963/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-946-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%88-6
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%b4%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84/
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 األقباط

كريمة والكنيسة القبطية األرثوذكسية    »الهجرة« توقع بروتوكواًل مع مؤسسة حياة 
 )بوابة األهرام( 

 )الوطن(  يوم خالد يف تاريخ مصر تنفسنا بعده الصعداء 2013يوليو   3تواضروس: 

 )بوابة األخبار( واضروس يستقبل مفوضة الشؤون الداخلية باالتحاد األوروبي ت

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/3116801.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5802463
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3572772/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار(  اإلماراتية لبحث سبل التعاون Calidusوزير اإلنتاج الحربي يزور 

العاملية   الحرب  السنوية ألرواح ضحايا  الذكرى  ُتحيي  بالقاهرة  البريطانية  السفارة 
 )بوابة األهرام(  بمشاركة القوات املسلحة

للتصنيع   العربية  بين  بالتعاون  الطبيعي  بالغاز  للعمل  املحلي  التصنيع  تعميق 
 )بوابة األهرام( وشركتين إيطالية ومصرية 

 )الوطن( « EDEX 2021وزير اإلنتاج الحربي: يدعو دبي للمشاركة يف معرض »

افال  مقاتلة ر  30شركة داسو للطيران ُتعلن رسميًا عن دخول العقد املصري لشراء  
 )الدفاع العربي(  إضافية حيز التنفيذ

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/3572155/1/%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%B2%D9%88%D8%B1-Calidus-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/3116667.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3116660.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5803333
https://www.defense-arabic.com/2021/11/15/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d9%88-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%8f%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%b9%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84/
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 الوطن( ) دبي«: حضاري وعريق 2020وزير اإلنتاج الحربي يشيد بجناح مصر »إكسبو 

 

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/5804491
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 تطورات املشهد السيناوي

عمليات  - خالل  بجروح  ثالث  وإصابة  ضابطين   / جنديين  مقتل  عن  أنباء  ترددت 
 )الرابط(  .سيناء  جنوبمحافظة بشكل غامض يف  تنظيم الدولة عناصر محاربة

  

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/1460495002170236932
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 تطورات املشهد األمني 
"HRW ( 21)عربي " رغم سجلها الحقوقي27" تنتقد استضافة مصر قمة "كوب 

 ( 21)عربي منظمة حقوقية: مطارات مصر مصيدة للمنتقدين واملعارضين 

  منظمات حقوقية: السلطات املصرية تعزل صالح سلطان عن العالم انتقاما من ابنه 
 )الجزيرة(

ق االتهامات  مازالت  واملنظمة:  املصرية..  املبادرة  قيادات  حبس  ىلع  ائمة  عام 
 )درب(  ومعها املنع من السفر والتحفظ ىلع أموال مديري املبادرة الثالثة

باإلفراج  لغات.. عرض يف إيطاليا للحديث عن الباحث باتريك جورج واملطالب    4بـ  
 )درب(  عنه: يمثل كل هؤالء الذين يدافعون عن الحرية

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/1398040/HRW-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A827-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A
https://arabi21.com/story/1398103/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/11/15/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%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-%d9%88%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%804-%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%ad/
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رسالة مؤثرة لوالدة إبراهيم عز الدين يف عيد ميالده الثالث بمحبسه: الغيبة طالت  
 )درب(يابني.. نفسي أي مسئول يحن علينا ويخرجك 

الـ حملة  بمناسبة  للسجينات  استثنائية  املرأة 16زيارة  ضد  العنف  ملناهضة    يوما 
 )اليوم السابع( 

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%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a/
https://www.youm7.com/story/2021/11/15/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/5538428


13 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 November 16 ||  463العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ن يبحثان   0 ...................................... الضبعة النووي والمدينة الصناعية الروسية )بوابة األخبار( السيسي وبوتي 

ي )بوابة األخبار(
ي بذكرى العيد الوطنن

ه الفلسطينن ئ نظي   0 ......................................................... السيسي يهنن

ي )بوابة األخبار(  0 ................................................. وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي اللين 

أس جلسة مجلس السلم واألمن حول مكافحة   0 .. الفكر المتطرف وتمويل اإلرهاب )بوابة األهرام( وزير الخارجية يير

ان و»الجزيرة الكويتية« لصيانة رحالت  ن مرص للطي   0 ........................................ مطارات )الوطن(  6تعاون بي 

 0 .............................................. انطالق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم يناير المقبل )بوابة األخبار( 

وق( ي الغادر بشمال بوركينا فاسو )الشر  1 ............................................................. مرص تدين الهجوم اإلرهاب 

ان للخطوط الجوية تتعاقد مع » وق( OEMServicesمرص للطي   1 .......................... « لدعم أسطولها الجوي )الشر

(لماذا يتظاهر الديكتاتو  ام القانون؟ )فورين بوليسي  1 ......................................... ريون مثل السيسي دائما باحير

ي مرص )في  أوبزرفر( 
 1 ....................................................................................... حالة الطوارئ الدائمة فن

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

ن عن اللقاح )بوابة األخبار(  ن الممتنعي   2 ............................. »تصل إىل حد الفصل من العمل«.. عقوبة الموظفي 

ي وزار 
 2 ............................................ )بوابة األخبار( ة المالية  »النواب« يرفض منح الضبطية القضائية لمفتسر

 2 .............................................. النواب يوافق عىل قانون المالية العامة ويحسم مصي  المادة الثالثة )الوطن(

وق(   2021الحكومة: مرص تعلن خلوها من المناطق غي  اآلمنة نهاية    2 ................................................ )الشر

ع بـ   2 ...................................... »حياة كريمة« )بوابة األخبار(ألف دوالر لدعم  100الجالية المرصية بكندا تتي 

 2 ............... »شعراوي« السيس ومدبوىلي يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة )بوابة األهرام(

وق(  وعات البنية األساسية« )الشر لمان يوافق نهائًيا عىل »تنظيم مشاركة القطاع الخاص فن مشر  3 ................. الي 

وق(نقيب األطباء: ال يمكن معاملة الطبيب مث  3 .................. ل المجرم.. ونريد عقوبات غي  سالبة للحريات )الشر

ي  6إبراهيم مني  يقرر تجميد عضوية " ي اإلخوان )عرب 
 3 ......................................................... (21قيادات" فن

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ات البورصة وخسارة نحو   4 ............................................. مليار جنيه )بوابة األخبار(  15تراجع جماعي لمؤشر

 4 ................................ أشهر )بوابة األخبار(  9مليار دوالر خالل  6.17المركزي لإلحصاء: واردات مرص سجلت 

و اإلسكندرية بـ  ي يمول مير  4 ........................................................... مليون يورو )الوطن(  250البنك األوروب 

ي تصديره )الوطن(
 4 ........................................... المال: قطاع الغاز الطبيعي جعل مرص من أهم الدول عالمًيا فن

وعات لزيادة إنتاج الغاز )الوطن(  يطانية عىل اإلشاع بتنفيذ مشر ي الي  ي ب  كة ب 
ول يتفق مع شر  4 ...................... البير

 4 .................... إلغاء رسوم الحماية عىل واردات »البليت« وحديد التسليح ومنتجات األلومنيوم )المرصي اليوم(

ي   7.5
 5 ..................................... )بوابة األهرام( 2021مليار دوالر حجم التبادل التجاري المرصي ـ السعودي فن

ها مثل »الحديد والصلب« )المرصي اليوم(  كة أخرى »لها ظروفها الخاصة« مصي   5 .......... وزير قطاع األعمال: شر

 6 ................................................................................................... تطورات المحور المجتمع  

 6 ..................................................................................................................................... اإلعالم 

” بالتدخل.. أزمة المادة “ ن ي قضايا النشر  5مطالب لـ ” الصحفيي 
ي “قانون مواجهة األوبئة”: باب جديد للحبس فن

” فن

 6 ............................................................................................................ بالمخالفة للدستور )درب(

وق(   6 ........................................ أحمد موس يهاجم إلغاء رسوم واردات البيليت: أين المصلحة العامة؟ )الشر

 6 .................................................................................................................................. التعليم 

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


14 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 November 16 ||  463العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

ي عن استغاثات الطالب: »تمثيليات ركيكة ال معنن لها« )الوطن( 
 6 ...................................................... شوفر

 6 .......................................................................................................................................... الصحة

 6 .................................................... وفاة )بوابة األخبار( 68إصابة جديدة بكورونا.. و 946الصحة: تسجيل 

ي األرواح )درب(
ن الكوم التعليمي وال خسائر فن  6 .............................................. الصحة: حريق بمستشفن شبي 

 7 .......................................................................................................................................... األقباط
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 11 ............................................................................................... أموال مديري المبادرة الثالثة )درب(

ي إيطاليا للحديث عن 4بـ  
الباحث باتريك جورج والمطالب باإلفراج عنه: يمثل كل هؤالء الذين   لغات.. عرض فن

 11 ......................................................................................................... يدافعون عن الحرية )درب(

.. نفسي أي مسئول يحن   ي
ي عيد ميالده الثالث بمحبسه: الغيبة طالت يابنن

رسالة مؤثرة لوالدة إبراهيم عز الدين فن

 12 ................................................................................................................ علينا ويخرجك )درب( 

 12 ...................... يوما لمناهضة العنف ضد المرأة )اليوم السابع( 16تثنائية للسجينات بمناسبة حملة الـزيارة اس
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