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 November 2021 23||  468العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي يصل مقر انعقاد قمة الكوميسا بالعاصمة اإلدارية الجديدة   
 السيسي يصدر قانون تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدولة   
 بدء تلقي طعون انتخابات االتحادات الطالبية بالجامعات   
 "    6رى األردني املشترك " العقبة  انطالق فعاليات التدريب املص  
 محلًيا    K-9 Thunderرسمًيا مصر ستصنع املدفع الكوري الجنوبي املتطور   
وثائق سرية: تعاون استخباراتي بين فرنسا ومصر أودى بحياة مئات   

 املدنيين يف الصحراء الغربية  
 هآرتس: قمع السيسي "الوحشي" سيستمر رغم إلغاء الطوارئ  

 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


0 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 November 23 || 468العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الخارجية
 )الشروق(  السيسي يصل مقر انعقاد قمة الكوميسا بالعاصمة اإلدارية الجديدة

  لدى اليمن لبحث التوصل لتسوية شاملة   األمميوزير الخارجية يستقبل املبعوث  
 )اليوم السابع( 

مدير مشروع الضبعة: مصر ستحصل ىلع أفضل محطة نووية وأكثرها أمانا ومجهزة  
 )بوابة األهرام( دث التقنيات والتكنولوجيابأح

العثور ىلع جثة فى طائرة روسية عائدة من شرم الشيخ.. والسلطات: انتحر بسبب  
 )اليوم السابع(  أزمة نفسية

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=23112021&id=e9550417-ae0e-4d67-9e17-cf614a1ad0c0
https://www.youm7.com/story/2021/11/22/%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/5548567
https://gate.ahram.org.eg/News/3154551.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/11/23/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/5549287
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 تطورات السياسة الداخلية
 ()الشروق الدولةالسيسي يصدر قانون تغليظ عقوبة إفشاء أسرار 

 )بوابة األخبار(  .. بدء االحتفال بالعيد السنوي األول للطاقة النوويةمدبوليبحضور 

 )الوطن(  الشيوخ يوافق ىلع إلغاء ضريبة الدمغة وتخفيض سعر ضريبة الربح

 )الوطن( »الشيوخ« يوافق ىلع حذف بند إنشاء نادي للمسنين: مكلف للدولة 

 )الشروق(  السيسي يصدق ىلع قانون حماية املنشآت الحيوية

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=22112021&id=f7c033c0-53fa-42bd-9076-d65322c0fd74
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112021&id=f7c033c0-53fa-42bd-9076-d65322c0fd74
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112021&id=f7c033c0-53fa-42bd-9076-d65322c0fd74
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3580697/1/%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/5816149
https://www.elwatannews.com/news/details/5815933
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112021&id=23142eed-4a06-4013-a1a0-1d986393e179
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املصالح   بجميع  العمل  تعطيل  اإلسكندرية:  محافظ  األمطار..  تراكمات  لتصريف 
 )درب( الحكومية واملدارس بسبب الطقس السيئ

  

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%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق(  السيسي يصدر قرارا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

إلى   األجانب  الشركاء  مستحقات  خفض  يونيو    845البترول:  بنهاية  دوالر  مليون 
 )الشروق( املاضي

من    30معيط:   ألكثر  صرفها  تم  جنيه  حت  2500مليار  ُمصدرة  اآلنشركة  )بوابة    ى 
 األهرام(

ا  9.5املال:   يف  فائضا  جنيه  أجنبية  مليار  واستثمارات  البترولي..  التجاري  مليزان 
 )بوابة األهرام(تريليون جنيه  1.2بـ  ووطنية 

  

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=22112021&id=3b041996-836d-45cc-a9d0-fac755271c21
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112021&id=b1368718-0365-4093-800e-d570995804da
https://gate.ahram.org.eg/News/3154687.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3154687.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3143923.aspx
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

 )الوطن(  بدء تلقي طعون انتخابات االتحادات الطالبية بالجامعات

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  حالة وفاة  58و. بكورونا. إصابة جديدة  870الصحة: تسجيل 

 الطرق واملواصالت

 )املصري اليوم( « ىلع الطريق الدائريBRTوزير النقل: إنشاء مسارات لـ»أتوبيس  

 أخرى

  يف تصادم سيارتي ميكروباص ىلع الطريق الدائري بشبرا الخيمة   9مصرع وإصابة  
 )الوطن(

سفر عن مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي  حريق يف مستشفى بالعجوزة ي
 )الوطن(  »فيديو«

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/5815147
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3581299/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-870-%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%88-5
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2467835
https://www.elwatannews.com/news/details/5816212
https://www.elwatannews.com/news/details/5816815
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )اليوم السابع(  "  6املشترك " العقبة  األردنيانطالق فعاليات التدريب املصرى 

)الدفاع    محلًيا  Thunder9 -Kرسمًيا مصر ستصنع املدفع الكوري الجنوبي املتطور  
 العربي( 

وثائق سرية: تعاون استخباراتي بين فرنسا ومصر أودى بحياة مئات املدنيين يف  
   الجزيرة() الصحراء الغربية

 ( 21)عربي مسؤول يرد ىلع نجيب ساويرس بخصوص منافسة شركات الجيش

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/2021/11/22/%D8%A7%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%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-6/5548547
https://www.defense-arabic.com/2021/11/22/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/22/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8/
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/11/22/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/11/22/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/11/22/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1399573/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
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بالقاهرة   بريطانيا  سفير  يلتقي  للتصنيع  العربية  الهيئة  التعاو رئيس    ن لتعزيز 
 )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://gate.ahram.org.eg/News/3143999.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي هآرتس: قمع السيسي "الوحشي" سيستمر رغم إلغاء الطوارئ

عليه..   الحكم  من  أيام  بإسقاط    45قبل  تطالب  ودولية  مصرية  مؤسسة حقوقية 
 )درب(   التهم عن حسام بهجت والتوقف عن اضطهاد املدافعين عن حقوق اإلنسان

حبس   تجديد  تنظر  أحداث    392الجنايات  بينها  سياسية..  قضايا  يف    20متهما 
 ()درب أمن دولة 65سبتمبر الثانية والقضية 

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/1399584/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
https://daaarb.com/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87-45-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-392-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-392-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-392-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a/
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