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 November 2022 18||  709العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 أردوغان: قد نعيد تقييم عالقتنا بسوريا ومصر بعد انتخابات الرئاسة   

 اهد(  جاويش: هذا الفرق بين "داسيلفا" البرازيل و"سيسي" مصر )ش  

 مليار دوالر لتخفيف أثار التغيرات املناخية    246وزيرة البيئة: مصر تحتاج إلى   

 مصر تفقد نصف مليار دوالر من تحويالت املغتربين.. الجنيه يهبط   

 هل يتنازل الجيش عن "إمبراطوريته االقتصادية" إلنقاذ السيسي؟   

ات..  هيومان رايتس ووتش: حمالت قمع عّمت مصر بعد دعوات إلى احتجاج  
 ومخاوف من االنتقام من النشطاء بعد قمة املناخ  

 أسرة عالء عبد الفتاح بعد زيارته: تعرض لإلغماء وكان ىلع وشك املوت  

 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
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21)عربي ومصر بعد انتخابات الرئاسةأردوغان: قد نعيد تقييم عالقتنا بسوريا  

املصرية   الرئاسة  مع  نعمل  األوروبى:  االستثمار  تنفيذ   COP27 لـبنك  من  للتأكد 
 )اليوم السابع( التعهدات

تنامي   ظل  يف  وأنقرة  القاهرة  بين  وشيكة  مصالحة  يتوقع  آي”  إيست  “ميدل 
 )درب( 2021% يف 44العالقات االقتصادية: الصادرات التركية زادت 

 ( 21عربي) ما هي مكاسب وخسائر مصر من "قمة املناخ" بشرم الشيخ؟ 

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/1475126/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2022/11/17/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80COP27-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%86/5980722
https://daaarb.com/%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%b4%d9%8a%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://arabi21.com/story/1475303/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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 طورات السياسة الداخليةت
السيسي يوّجه بفتح فروع جديدة للشهر العقاري وإتاحة العمل املسائي لخدمة  

 )الوطن(  املواطنين

 )الوطن( السيسي يثّمن جهود قضاة مصر يف إنهاء قضايا محاكم األسرة 

 )الوطن(  املصرية قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء

من   خوفا  املستهلك  إلى  تصل  لم  الحمراء  اللحوم  تكلفة  زيادة  القصابين:  شعبة 
 )الشروق( الركود الشديد

  الجديد   بالواديتفاصيل إنشاء أول مصنع للمياه املعدنية بعبوات صديقة للبيئة  
 )اليوم السابع( 

 ( 21)عربي ق بين "داسيلفا" البرازيل و"سيسي" مصر )شاهد(جاويش: هذا الفر

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/6356092
https://www.elwatannews.com/news/details/6356089
https://www.elwatannews.com/news/details/6356112
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112022&id=9ef8d4ee-3bd1-4c94-bc8b-44471c9036ad
https://www.youm7.com/story/2022/11/17/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89/5980714
https://arabi21.com/story/1475127/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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  مليار جنيه   4,2توقيع عقدين الستكمال البنية األساسية ملنظومة النظافة بقيمة  
 ( بوابة األخبار)

  

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/3942010/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  2022مليار دوالر«   7.8رئيس قناة السويس: نتوقع وصول اإليرادات لـ»

ابة  )بو مليار دوالر لتخفيف أثار التغيرات املناخية  246وزيرة البيئة: مصر تحتاج إلى  
 األخبار(

 )بوابة األهرام( مليار دوالر لتمويل مبادرة »ُنوفى«    ١٤وزير املالية: توقيع اتفاقيات بـ  

 )الوطن(  أشهر 9مليار دوالر تحويالت املصريين بالخارج خالل   20.9البنك املركزي: 

مليون يورو يف قمة    160بـ  وثائق تعاون مع أملانيا    9»التعاون الدولي« توقع  
 )بوابة األخبار( املناخ 

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/6356066
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3941292/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-246-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3941292/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-246-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/3828187.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6355945
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3941144/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%84
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 )املصري اليوم( 2022نوفمبر    17ارتفاع سعر الدوالر مقابل الجنيه يوم الخميس 

 (املصري اليوم)% ارتفاعا يف صادرات مصر إلى دول االتحاد اإلفريقي  37.7

 ( 21عربي) مصر تفقد نصف مليار دوالر من تحويالت املغتربين.. الجنيه يهبط

  

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/2744702
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2744774
https://arabi21.com/story/1475211/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86
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 ي ملجتمع حور ات املاتطور 
 الطرق واملواصالت

 )الشروق(   وصول دفعة من الجرارات األمريكية لتشغيلها ىلع خطوط السكة الحديد

 األقباط

 ( بوابة األخبار)كرسي  التواضروس بالذكرى العاشرة لجلوسه ىلع  نبيلة مكرم تهنئ  

 ( الوطن) لتجليسه 01الـ بوادي النطرون يف الذكرى تواضروس يترأس القداس 

 أخرى

 مناطق بأوسيم األحد املقبل   9ساعة عن    12محافظة الجيزة تعلن قطع املياه ملدة  
 ( اليوم السابع)

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=7965c9f0-4023-4d72-b96b-36208f9edd26
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3941577/1/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/6356447
https://www.youm7.com/story/2022/11/18/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86-9/5981289
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21عربي) هل يتنازل الجيش عن "إمبراطوريته االقتصادية" إلنقاذ السيسي؟ 

الكشف ىلع املخدرات   العاملين بقانون  لتوعية  ندوتين  الحربي« تنظم  »اإلنتاج 
 )الوطن(

 

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/1475233/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/6355967
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 تطورات املشهد السيناوي
 (املصري اليوم) إغالق معبر رفح البري للعطلة األسبوعية

 

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/2745283
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 تطورات املشهد األمني 
هيومان رايتس ووتش: حمالت قمع عّمت مصر بعد دعوات إلى احتجاجات.. ومخاوف  

 )درب( من االنتقام من النشطاء بعد قمة املناخ

″

اإلعاقة   ذوي  لألطفال  تفتح مستشفياتها  باملجان ملدة  الداخلية    أيام   3للكشف 
 )الشروق(

 )الوطن(  الجريدة الرسمية تنشر قراري مدبولي بمنح الجنسية املصرية ألجنبيين

أسوة بـ مؤنس وفؤاد والعليمي.. خالد علي يطالب بإصدار عفو رئاسي عن بهنسي  
 )درب( وناصر وفاطمة رمضان: متهمون يف نفس القضية وعقوبتهم أقل

 )درب( نوع من »الكانتين« أسرة أحمد دومة: وضعه الصحي »سيئ« ومم

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%87%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%b3-%d9%88%d9%88%d8%aa%d8%b4-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%91%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b9/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112022&id=d020ce1d-ce0b-483f-8db0-afa149c251d8
https://www.elwatannews.com/news/details/6355826
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a9-%d8%a8%d9%80-%d9%85%d8%a4%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%81%d8%a4%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b7/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a6-%d9%88%d9%83%d9%84-%d8%b4%d9%88%d9%8a%d9%87/
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 ( 21عربي) "27رايتس ووتش تحذر من موجة قمع واعتقاالت بمصر بعد "كوب 

بعد زيارته: تعرض لإلغماء وكان ىلع وشك    حعبد الفتامؤتمر صحفي ألسرة عالء  
  درب() املوت.. وتم التعامل معه طبيا بشكٍل إجباري

مقال ىلع موقع معهد ماساتشوستس األمريكي يكشف عن القبض ىلع د. سيف  
 (درب) سنوات.. ويطالب باإلفراج عنه  3فطين منذ 

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/1475297/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%A827
https://daaarb.com/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b2%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d8%b4%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83/
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