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 November 2021 17||  464العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

البرملان يوافق نهائًيا ىلع مشروع قانون مواجهة األوبئة ويجيز حبس   
 املواطنين بتهم نشر أخبار كاذبة باملخالفة للدستور 

 مصر: نزاع قضائي يكشف "ثمن" املقعد النيابي باالنتخابات املاضية  
 مليارات جنيه   10تراجعها وخسائر اليوم تقترب من  البورصة تواصل   
 11إنطالق التدريب املصري اليوناني القبرصي اإلماراتي املشترك ميدوزا   
 " بالجيش الثاني امليداني 22رئيس األركان يشهد مشروع "بشير   
 مهددة بالتهجير القسري "سيناء خارج التغطية".. وآالف األسر   
 يف اتهامه بنشر أخبار كاذبة حول اإلعالم إخالء سبيل الدكتور أيمن منصور   

 

 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
 )بوابة األخبار(  املستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية املجرية

 )بوابة األهرام(   املؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة األونرواوزير الخارجية يشارك يف  

 )املصري اليوم( الخارجية األمريكية تحث مواطنيها ىلع مغادرة إثيوبيا »فورا«

نتقدم   ُتدين:  املصرية  والخارجية  “كامباال”..  عن حادث  يعلن مسئوليته  “داعش” 
 )درب( بخالص تعازينا ونؤكد وقوفنا إلى جانب أوغندا يف مواجهة اإلرهاب

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/3573435/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/3117726.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2463862
https://daaarb.com/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88/
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 تطورات السياسة الداخلية
مشروع قانون مواجهة األوبئة ويجيز حبس املواطنين  البرملان يوافق نهائًيا ىلع 

 درب() بتهم نشر أخبار كاذبة باملخالفة للدستور 

 )بوابة األخبار( ألهالي أسوان »الداخلية« ترسل مساعدات غذائية

 خبار( )بوابة األنية ا محافظات ملواجهة الزيادة السك10كفاية« يف  2مشروع »

وغرامة   حبس  الصحية:  الجوائح  قانون  ىلع  نهائيا  يوافق  جنيه   20النواب    ألف 
 )الوطن(

 )بوابة األخبار( السيسي يوجه بسرعة االنتهاء من تطوير الطريق الدائري

 )الشروق( الدولة بقنا  أول يناير.. بدء تشغيل مجمع محاكم مجلس

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%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88-2/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88-2/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88-2/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3573415/1/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3573449/1/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-2-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-10%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3573449/1/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-2-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-10%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3573449/1/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-2-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-10%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/5805193
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3573729/1/%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112021&id=0e683f88-d8b0-40c8-bf57-8b044e3fed9c


2 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 November 17 || 464العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 ( 21)عربي نزاع قضائي يكشف "ثمن" املقعد النيابي باالنتخابات املاضيةمصر: 

  

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/1398396/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 الوطن( ) مليارات جنيه 10البورصة تواصل تراجعها وخسائر اليوم تقترب من  

توقيع   باستثمارات    99الوزراء:  بترولية  خالل    17اتفاقية  دوالر    سنوات   7مليار 
 )الشروق(

ات  الكويتي بمبلغ  توقيع  الجزيرة  إيرباص وطيران  )بوابة    مليار دوالر   3.3فاقية بين 
 األهرام(

  »األلومنيوم والحديد والصلب« تخفضان تكلفة اإلنتاج بعد قرار إلغاء رسوم الحماية 
 )الوطن(

عقدان جديدان لشركة مصر للطيران للخدمات األرضية مع وكالة أفياري لشركتين 
 )الشروق(  روسيتين

 
  

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/5805436
https://www.elwatannews.com/news/details/5805436
https://www.elwatannews.com/news/details/5805436
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112021&id=f365408a-0dc2-41b6-a2b9-aedc2d7f1c3e
https://gate.ahram.org.eg/News/3128376.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3128376.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5805541
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112021&id=a99c704c-6fae-4fdc-9b33-936f56e8a49f
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

بفرع   األعمال  إدارة  ماجستير  برنامج  بإضافة  جمهوري  إدوارد قرار  األمير  جامعة 
 )املصري اليوم( الكندية بالعاصمة اإلدارية

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة  69حالة جديدة بفيروس كورونا.. و  941الصحة: تسجيل 

 )درب(  متحدث الصحة: بدأنا التجارب السريرية ىلع اللقاح املصري املضاد لكورونا

 )درب( .. د. محمد مصطفى ينضم لضحايا الفريق الطبي بكورونا 638الشهيد 

 الطرق واملواصالت

وفاة   بمحافظة    3وإصابة    2»الصحة«:  آخرين يف حادث تصادم قطار بسيارة نقل 
 )املصري اليوم( الجيزة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2463573
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3574124/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-941-%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/%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af-638-%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2463523
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 العسكري  املشهدت اتطور 
املصري   التدريب  ميدوزا  إنطالق  املشترك  اإلماراتي  القبرصي  )الدفاع   11اليوناني 

 العربي( 

 )بوابة األهرام( " بالجيش الثاني امليداني 22يشهد مشروع "بشير ركان األرئيس 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/11/16/%d8%a5%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%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%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/16/%d8%a5%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%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%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b1/
https://gate.ahram.org.eg/News/3117619.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
 ( 21)عربي  األسر مهددة بالتهجير القسري وآالف"سيناء خارج التغطية".. 

 )مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان(  2021أبرز االنتهاكات التي جرت يف سبتمبر 

 العريش ميناء لتطوير  منازلهم   إخالءمناشدات بعض املواطنين لرفضهم 
 )مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان(  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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/1398246/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://sinaifhr.org/show/110
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1460699194998632452
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1460699194998632452
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1460699194998632452
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 تطورات املشهد األمني 
 )مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان(   مصر: احتجاز والد ناشط أمريكي بمعزل عن العالم 

وى للنائب العام للمطالبة باإلفراج عن “عمر الحوت” بعد  “حرية الفكر” تتقدم بشك
 )درب( قضاء فترة عقوبته منذ أكثر شهرين دون إطالق سراح

با النطق  قبل  يوسف  رفضت  إكرام  املحكمة  ومؤنس:  وفؤاد  العليمي  ىلع  لحكم 
 )درب( طلبات الدفاع خالل املحاكمة.. واالتهام الرئيسي “إيحاء”

شخصا بينهم دانيــال إسحق ومنى    14لـ  ملصرية  باألسماء.. الداخلية ترد الجنسية ا
 )املصري اليوم( محمد

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://sinaifhr.org/show/112
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a5%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2464156
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املحامي محمد حلمي: إخالء سبيل الدكتور أيمن منصور ندا يف اتهامه بنشر أخبار 
 )درب( كاذبة حول اإلعالم

أشهر من املحاكمة.. اليوم: الحكم ىلع العليمي وفؤاد ومؤنس يف القضية   4بعد  
 )درب(  املنسوخة من “تحالف األمل”

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%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ad%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a3/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-4-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7/
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