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 November 2021 19||  466العدد ||  يف الصحافة  يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصرينشرة 

 

 مؤرخ إسرائيلي يدافع عن االتفاقية العسكرية مع مصر   
 بلومبرج: إسرائيل تستهدف بناء محطات طاقة شمسية يف مصر واألردن   
 مليار جنيه يف أسبوع    23البورصة تسجل تراجًعا جماعًيا وتفقد   
 "  1  - وزير الدفاع يشهد املرحلة الرئيسية ملشروع القيادة التعبوي "سيف   
بمشاركة مصر    11إنطالق فعاليات التدريب البحري الجوي املشترك ميدوزا   

 واليونان وقبرص واإلمارات  
الفتوح وعالء عبد الفتاح وآخرين ىلع قوائم  تأييد إدراج عبد املنعم أبو   

 اإلرهاب 

 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 
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 تطورات السياسة الخارجية
 (21)عربي  مؤرخ إسرائيلي يدافع عن االتفاقية العسكرية مع مصر

  بلومبرج: إسرائيل تستهدف بناء محطات طاقة شمسية يف مصر واألردن واليونان 
 )املصري اليوم(

 )بوابة األخبار(  ي وقرينته يستقبالن األمير تشارلز وزوجته كاميالالسيس

  ة للعالقات بين البلدين السيسي يتطلع ألن تمثل زيارة األمير تشارلز محطة داعم
 )بوابة األهرام( 

 ( ار)بوابة األخب السيسي: نتضامن مع بريطانيا يف مواجهة اإلرهاب األسود 

 )الشروق(  شكري يبحث سبل تعزيز العالقات مع وزير خارجية مدغشقر

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/1398733/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2465034
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3575739/1/%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%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/3139983.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3575939/1/%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%86%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112021&id=f76fce21-11bb-4c10-9ff8-4d390b19cd6c
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واليونان وقبرص وفرنسا رباعيا يضم كال من مصر  )بوابة    أثينا تستضيف اجتماعا 
 األهرام(

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/3140612.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3140612.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(  مليار جنيه يف أسبوع  23البورصة تسجل تراجًعا جماعًيا وتفقد  

 )بوابة األهرام( مليارات جنيه بختام تعامالت األسبوع  3% وتخسر 1البورصة تتراجع 

 )بوابة األخبار(  مليار دوالر  2.5»املركزي لإلحصاء«: صادرات مصر لدول أفريقيا بلغت 

 )الوطن(  عامليين بالخارجمليار دوالر إجمالي تحويالت املصريين ال 21.4»املركزي«:  

أجور   العاملة:  القوى  تتخطى  90وزير  الخاص  بالقطاع  العاملين  من   %2400  
 )الشروق(  جنيه

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/3140412.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3140046.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3575759/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/5808622
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19112021&id=1fdd4eed-dfd1-4205-9c38-06f873353095
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ا البترول:  املقبلوزير  األسبوع  املتوسط  شرق  ملنتدى  الوزاري  )املصري    الجتماع 
 اليوم(

  

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/2465182
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2465182


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 November 19 || 466العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

بتهمة   ماهر  عبده  أحمد  لحبس  واحتفاء سلفي  إخوانية  إبراهيم عيسى: شماتة 
 )الشروق( ازدراء األديان

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة  73س كورونا.. وحالة إيجابية بفيرو  911الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األهرام(  شيخ األزهر يستقبل األمير تشارلز وزوجته اليوم بالجامع األزهر

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=18112021&id=334c4d85-5811-4769-9409-a990366f561b
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3576644/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-911-%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%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://gate.ahram.org.eg/News/3139844.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
القيادة   مراكز  الرئيسية ملشروع  املرحلة  الدفاع يشهد    " 1  -"سيف    التعبويوزير 

 )اليوم السابع( 

بمشاركة مصر واليونان    11إنطالق فعاليات التدريب البحري الجوي املشترك ميدوزا  
 )الدفاع العربي(  وقبرص واإلمارات

 

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/2021/11/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81/5543014
https://www.defense-arabic.com/2021/11/18/%d8%a5%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%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%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a7/
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 تطورات املشهد األمني 
 وآخرين ىلع قوائم اإلرهاب   حعبد الفتاوعالء   حأبو الفتو م عبد املنع تأييد إدراج 

 )بوابة األخبار( 

نبالء يف ضمير الوطن الذي النجار عن حبس العليمي وفؤاد ومؤنس: سيظل هؤالء ال
 )درب( دافعوا عن أرضه وشعبه.. وآمل عدم التصديق ىلع الحكم 

لتوقيع ىلع طلب بعدم تصديق الحاكم العسكري محسن البهنسي يطلق حملة ل
 )درب(ىلع الحكم الصادر بحبس زياد العليمي 

يقضي عيد ميالده    حعبد الفتا بيانات ىلع تذكرة مسجون| خالل عشر سنوات.. عالء  
 )درب(مرات داخل السجن ومرتين فقط مع أسرته  8

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/3575997/1/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%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%d8%a4%d9%86%d8%b3-%d8%b3%d9%8a%d8%b8%d9%84/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d9%84%d8%a8/
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9/
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عضو مجلس نقابة حاليين وسابقين وعشرات الصحفيين يطالبون    12وقع| نقيبان و 
 )درب(بعدم التصديق ىلع حكم حبس هشام فؤاد وحسام مؤنس 

بحبسهما   الحكم  ح  4بعد  بال  مراسلون  عن  سنوات..  الفوري  باإلفراج  تطالب  دود 
 )درب(حسام مؤنس وهشام فؤاد: العقوبة ال تتناسب مع العدالة 

  

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%88%d9%82%d8%b9-%d9%86%d9%82%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%8812-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b3%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d9%87%d9%85%d8%a7-4-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%ad/
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) ي  5 ..................................................................................................................................... العرب 

  
 6 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

 6 .......................................... د المنعم أبو الفتوح وعالء عبد الفتاح وآخرين عل قوائم اإلرهابتأييد إدراج عب

 6 ........................................................................................................................... )بوابة األخبار(

ي ضمبر الوطن الذي دافعوا عن أرضه وشعبه.. النجار عن حبس العل
يمي وفؤاد ومؤنس: سيظل هؤالء النبالء ف 

 6 ............................................................................................. وآمل عدم التصديق عل الحكم )درب(

لة للتوقيع عل طلب بعدم تصديق الحاكم العسكري عل الحكم الصادر بحبس زياد  محسن البهنسي يطلق حم 

 6 ........................................................................................................................... العليمي )درب(

ي عيد ميالده  بيانات عل تذكرة مسجون| خالل عشر سنوات.. عال 
مرات داخل السجن   8ء عبد الفتاح يقض 

 6 ...................................................................................................... ومرتير  فقط مع أرسته )درب(

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 
 November 19 || 466العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

ات الصحف 12وقع| نقيبان و يير  يطالبون بعدم التصديق عل حكم  عضو مجلس نقابة حاليير  وسابقير  وعشر

 7 ........................................................................................... حبس هشام فؤاد وحسام مؤنس )درب(

سنوات.. مراسلون بال حدود تطالب باإلفراج الفوري عن حسام مؤنس وهشام فؤاد:   4بعد الحكم بحبسهما 

 7 ............................................................................................... العقوبة ال تتناسب مع العدالة )درب(

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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