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 November 2022 17||  708العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 FT أعطت حقوقيي مصر مساحة نادرة للتعبير 27: "كوب " 

 يزيد صايغ: السيسي عاجز عن كبح شهية الجيش االقتصادية  

 1948السيسي يوّجه بإجراء حصر دقيق لشهداء مصر يف الحروب من   

أضخم صفقة عسكرية يف تاريخ القوات املسلحة املصرية.. صفقة القرن   
 املصرية مع إيطاليا ىلع وشك التوقيع النهائي وبدء التصنيع 

 قرية جلبانة تبني تنظيم والية سيناء الهجوم الذي وقع منذ أيام يف   

 موقع يكشف جرائم نظام السيسي التي أخفاها عن قمة املناخ  
 ” 27“كوب  املصريين ُحرموا من  جارديان: مئات املنفيين وسجناء الرأي   

 

 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
FT( 21)عربي " أعطت حقوقيي مصر مساحة نادرة للتعبير27: "كوب 

اإلفريقية التمويل  مؤسسة  لعضوية  مصر  انضمام  ىلع  توافق  )بوابة    الحكومة 
 األخبار(

املونديال  تشجيع  بطاقات  لحاملي  ملصر  الدخول  تأشيرة  منح  الوزراء:    مجلس 
 )الشروق(

 )اليوم السابع(  لفلسطين الوطنييهنئ "أبو مازن" بذكرى العيد  السيسي

 ( 21)عربي محتجون يعرقلون مؤتمرا روسيا يف محادثات املناخ بمصر )شاهد(

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/1474985/FT-%D9%83%D9%88%D8%A827-%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://gate.ahram.org.eg/News/3827024.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3827024.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112022&id=02b31fbe-e9c1-41b1-81d0-40571a644e3e
https://www.youm7.com/story/2022/11/16/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/5979544
https://arabi21.com/story/1474774/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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بأياٍد مصرية  التنزاني يتحقق  الحلم  الكهرومائية«  نيريرى    »سد ومحطة جوليوس 
 )بوابة 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/3827660.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية

 الشروق( ) السيسي يوفد مندوبا للتعزية يف وفاة شقيقة اللواء مصطفى شريف

 )املصري اليوم( قرارات الحكومة عن عقوبات حجب األرز )إنفوجراف(

 ( 21)عربي غضب بين محامي مصر رفضا لقانون الفاتورة اإللكترونية

املقاوالت  عقود  تعويضات  قانون  مشروع  ىلع  توافق  النواب«  »إسكان 
 )بوابة األخبار( والتوريدات

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=16112022&id=50755cfb-6119-4a7e-ac40-5b52c081b93f
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2743824
https://arabi21.com/story/1474922/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3940834/1/-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
)بوابة    مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة النظيفة يف مصر  53بـ  منحة أوروبية  

 األخبار(

 )بوابة األهرام(  مليار دوالر  2 ـالبنك اإلفريقي للتنمية: نشارك يف مبادرة ُنويف ب 

 )الشروق(  وزير البترول يبحث مع نظيرته بمالطا سبل التعاون يف مجال الطاقة

  مليون دوالر ملشروعات الطاقة املتجددة بمصر   41.5"األوروبي إلعادة اإلعمار": ضخ  
 )بوابة األهرام( 

 )الوطن(  مد املهلة لبنك القاهرة إلنهاء إجراءات الطرح يف البورصة املصرية

  

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/3940305/1/%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8035-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3940305/1/%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8035-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/3827169.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112022&id=829c8c7d-3101-48e4-8ff8-959a21e48c42
https://gate.ahram.org.eg/News/3827633.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6355475
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

أمام دولة مستقرة قوية وشعب   إبراهيم عيسى بعد فشل دعوات اإلخوان: نحن 
 )الشروق( واثق اختار استقرارها 

ينددون    100بيان|   عامة  وشخصية  الصحفيين صحفي  ىلع  القبض  باستمرار 
 )درب( واخفائهم ويطالبون بإطالق سراح املحبوسين وسجناء الرأي

 الزراعة

 )درب( مح الروسيألف طن من الق 300لسلع التموينية تشتري نحو  ارويترز: هيئة 

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=17112022&id=9cf0aff0-cb96-4002-be79-56fd736c8381
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-100-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%af%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9/
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االجتماعي..   التهميش  يواجهن  مصر:  يف  الفالحات  صغار  معاناة  حول  تقرير 
 )درب(  سلًباوسياسات “اإلصالح االقتصادي” أثرت عليهن 

 الطرق واملواصالت

إلى   املؤدية  الرئيسية  واملحاور  الطرق  ىلع  مرورية  وتحويالت  غلق  شهر..  ملدة 
 )بوابة األهرام(  العاصمة اإلدارية

 أخرى

 )بوابة األخبار( منطقة بالقاهرة  11السبت.. قطع مياه الشرب عن 

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%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%b5%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://gate.ahram.org.eg/News/3827299.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3940728/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-11-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21)عربي يزيد صايغ: السيسي عاجز عن كبح شهية الجيش االقتصادية 

   )الوطن( 1948سي يوّجه بإجراء حصر دقيق لشهداء مصر يف الحروب من  السي

 الوطن( ) الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا لخريجي الجامعات

أضخم صفقة عسكرية يف تاريخ القوات املسلحة املصرية.. صفقة القرن املصرية  
 لدفاع العربي( )ا مع إيطاليا ىلع وشك التوقيع النهائي وبدء التصنيع

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/1475009/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/6355446
https://www.elwatannews.com/news/details/6355320
https://www.defense-arabic.com/2022/11/16/%d8%a3%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84/
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 تطورات املشهد السيناوي

 )الرابط(  تبني تنظيم والية سيناء الهجوم الذي وقع منذ أيام يف قرية جلبانة-

 

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/1591673928082395136/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي قمة املناخ موقع يكشف جرائم نظام السيسي التي أخفاها عن

فارس   محبة  هشام جنينة: يف  املستشار  عن  يكتب  فؤاد  أشعر  هشام  العدالة.. 
 )درب( أنني تركت ُجزًءا مني يف السجن

 )املصري اليوم( الح العام«.. »الداخلية« تبعد مواطن سوري خارج البالد لـ»الص

 )املصري اليوم(مواطنا عن الجنسية املصرية  21»الداخلية« توافق ىلع تنازل 

  670و  2021لسنة    2207محبوًسا يف القضايا    19باألسماء| محام: إخالء سبيل  
 )درب( 2022سنة  ل 1480و 1173و 440و

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/1475031/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://daaarb.com/%d9%87%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a4%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%81/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2744425
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2744422
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-19-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
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جارديان: مئات املنفيين وسجناء الرأي من النشطاء املصريين ُحرموا من املشاركة  
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