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 November 2022 24||  713العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 انتقادات تركية لتوقيع مصر اتفاقية بحرية مع اليونان   

 دولة يف مؤشر سيادة القانون    140من أصل    135مصر يف املرتبة   
د. جودة عبد الخالق: الحكومة ضحت بالجنيه ىلع مذبح العوملة املالية   

 األسعار وسارت يف سكة الندامة.. تخفيض قيمته سيزيد العجز التجاري و 

 %  150% والسلع الغذائية ارتفعت بنسبة  30نادر نور الدين: الدوالر ارتفع   

“درج” ضحية جديدة لحجب املواقع الصحفية بمصر.. وهيئة تحريره: تتنظر   
 معرفة األسباب.. وسنواصل إيصال صوتنا  

 »التطرف العنيف« بدال من اإلرهاب اإلسالمي تخدام  األزهر يرحب بمقترح اس  

 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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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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 تطورات السياسة الخارجية
 (21عربي ) انتقادات تركية لتوقيع مصر اتفاقية بحرية مع اليونان

)بوابة    االعتداءات املتكررة ىلع سوريا والعراقالخارجية: مصر تتابع بقلق شديد آثار  
 األخبار(

 ( 21)عربي هل يصافح أردوغان األسد أسوة بالسيسي قبل االنتخابات؟ 

ميدل إيست آي: رغم مصافحة السيسي وأردوغان.. العالقات املصرية التركية 
 ( درب) التزال محفوفة باملخاطر حول مجموعة من القضايا

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/1476572/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3946802/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3946802/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF
https://arabi21.com/story/1476445/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://daaarb.com/%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%8a-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7/
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 ( الشروق)  رئيس البرتغال يبحث يف القاهرة مجاالت التعاون مع مصر وآخر التطورات

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=23112022&id=a29f81da-3c54-484d-b6cd-3bcb05d2bb7c
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 تطورات السياسة الداخلية
املشروع العاملي )  دولة يف مؤشر سيادة القانون  140من أصل    135مصر يف املرتبة  

 (للعدالة

 )بوابة األهرام(  اقة للتبرع باألعضاءاستحداث خانة بالبط 

)بوابة    الحكومة: قطع املرافق عن أي عقار مبنى بالتعدي ىلع أراض مملوكة للدولة
 األخبار(

 )بوابة األخبار( السيسي يوجه بعالج الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي 

 )الشروق(  عة جهود إدارة أصول هيئة األوقاف وتنميتهاالسيسي يجتمع ملتاب

الع املنفعة  مشاريع  حول  الرسمية  بالجريدة  الوزراء  رئيس  قراري  بوابة  )  امةنشر 
 (األهرام

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022/
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022/
https://gate.ahram.org.eg/News/3833942.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3946796/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3946796/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3946734/1/%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%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%B3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23112022&id=cf4129d4-5639-4ce4-ab6c-03a67ae182b2
https://gate.ahram.org.eg/News/3835496.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3835496.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  % ارتفاًعا يف التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا33اإلحصاء: 

 )الوطن(   تريليون جنيه   7.6أغسطس.. وزيادة الودائع إلى    يفاملصريف    نمو القطاع

بالجنيه   الخالق: الحكومة ضحت  العوملة املالية وسارت  د. جودة عبد  ىلع مذبح 
 )درب(األسعار يف سكة الندامة.. تخفيض قيمته سيزيد العجز التجاري و

  العاملية   SAPوكيل شركة    Cloud4Cتوقيع اتفاقية تعاون بين املصرية لالتصاالت و
 (الشروق)

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/3946659/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-33-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8
https://www.elwatannews.com/news/details/6359562
https://daaarb.com/%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112022&id=c36a6352-ffe8-4320-9919-1358d1876bf7
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 ( الشروق) %150بنسبة  ارتفعت  السلع الغذائيةو% 30نادر نور الدين: الدوالر ارتفع 

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=24112022&id=aa5ff3d5-14a5-4b28-983e-923a7960f0d0
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

“درج” ضحية جديدة لحجب املواقع الصحفية بمصر.. وهيئة تحريره: تتنظر معرفة  
 )درب(  األسباب.. وسنواصل إيصال صوتنا

 التعليم 

 )بوابة األهرام( الحكومة توافق ىلع إنشاء كلية العلوم بجامعة األقصر

 ( الوطن ) ل طلبات راغبي الترشح النتخابات االتحادات الطالبيةستقبت الجامعات 

 مؤسسات دينية 

  األزهر يرحب بمقترح استخدام مصطلح »التطرف العنيف« بدال من اإلرهاب اإلسالمي 
 ( بوابة األخبار)

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%af%d8%b1%d8%ac-%d8%b6%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a8/
https://gate.ahram.org.eg/News/3834796.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6360069
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3947432/1/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84
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بلغت   األوقاف  إيرادات  جمعة:  يف   2مختار  جنيه  بوابة  )  2022-2021عام    مليار 
 (األخبار

 الزراعة

 )الشروق( التموين: عدم تسليم األرز الشعير مخالفة تستوجب العقاب 

 ( الشروق) ير الزراعة يبحث التبادل التجاري مع تشاد يف مجال الثروة الحيوانيةوز

 الطرق واملواصالت

ألف يورو.. قرار جمهوري باالتفاق ىلع قرض مع فرنسا لتوريد    900مليونا و  776بـ  
 هرام(بوابة األ) قطارات

»مصري   »طنطا    -تعاون  حديد  سكة  خط  إشارات  لتطوير   -املنصورة    -فرنسي« 
 ( الوطن) دمياط«

  

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/3946921/1/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3946921/1/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23112022&id=a1bbc49b-03ba-49f4-8fb8-b390645e7563
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112022&id=b887f87d-0770-4e49-8da4-ddfb87a0795e
https://gate.ahram.org.eg/News/3835493.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6360110
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 طورات املشهد السيناويت
 (املصري اليوم) رار فتح معبر رفح البري بشمال سيناءاستم

 

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/2750369
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 تطورات املشهد األمني 
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ترحب بإحالة ممرضتين للمحاكمة التأديبية بعد  

 (درب) تصوير جثمان “نيرة أشرف”: يجب تعميم مدونة السلوك املهني

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%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a8-%d8%a8/
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  سيد عبد العاط  )بوابة الخبار(
 2 ...................................................... السيس  يوجه بعالج الكاتب الصحف 

وق(  2 ............................................... السيس  يجتمع لمتابعة جهود إدارة أصول هيئة الوقاف وتنميتها )الشر

 2 ................................ نشر قراري رئيس الوزراء بالجريدة الرسمية حول مشاري    ع المنفعة العامة )بوابة الهرام( 

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

  التبادل التجاري بي   مرص ودول الكوميسا )بوابة الخبار( 33اإلحصاء: 
 3 ...................................... % ارتفاًعا ف 

  أغسطس.. وزيادة الودائع إىل 
  ف 

 3 ......................................... تريليون جنيه )الوطن( 7.6نمو القطاع المرصف 

  سكة الندامة.. تخفيض 
د. جودة عبد الخالق: الحكومة ضحت بالجنيه عىل مذبح العولمة المالية وسارت ف 

يد العجز التجاري والسعار )درب(   3 ......................................................................................قيمته ست  

كة  Cloud4Cتوقيع اتفاقية تعاون بي   المرصية لالتصاالت و وق(  SAPوكيل شر  3 ............................ العالمية )الشر

وق(150الغذائية ارتفعت بنسبة  % والسلع30نادر نور الدين: الدوالر ارتفع   4 ................................... % )الشر

 5 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 5 .......................................................................................................................................... اإلعالم 

“درج” ضحية جديدة لحجب المواقع الصحفية بمرص.. وهيئة تحريره: تتنظر معرفة السباب.. وسنواصل إيصال  
 5 ............................................................................................................................. صوتنا )درب( 

 5 .......................................................................................................................................... التعليم 

 5 ....................................................... الحكومة توافق عىل إنشاء كلية العلوم بجامعة القرص )بوابة الهرام(

شح النتخابات االتحادات الطالبية )الوطن(  5 ......................................... الجامعات تستقبل طلبات راغن   التر

 5 .......................................................................................................................... دينية  مؤسسات

ح استخدام مصطلح »التطرف العنيف« بدال من اإلرهاب اإلسالم  )بوابة الخبار(  5 .............. الزهر يرحب بمقتر

  عام  2مختار جمعة: إيرادات الوقاف بلغت 
 6 ............................... )بوابة الخبار(  2022-2021مليار جنيه ف 

 6 ...................................................................................................................................... الزراعة

وق(   6 ..................................................... التموين: عدم تسليم الرز الشعت  مخالفة تستوجب العقاب )الشر

وق( وة الحيوانية )الشر   مجال التر
 6 ........................................ وزير الزراعة يبحث التبادل التجاري مع تشاد ف 

 6 ......................................................................................................................والمواصالت  الطرق

 6 ...... ألف يورو.. قرار جمهوري باالتفاق عىل قرض مع فرنسا لتوريد قطارات )بوابة الهرام(  900مليونا و 776ب   

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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« لتطوير إشارات خط سكة حديد »طنطا  -تعاون »مرصي   6 ................... دمياط« )الوطن(  -المنصورة  -فرنس 

 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 

ي بشمال سيناء )المرصي اليوم(  7 .................................................................... استمرار فتح معت  رفح الت 

 8 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن   

ف”:  مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ترحب بإ ة أشر حالة ممرضتي   للمحاكمة التأديبية بعد تصوير جثمان “نت 
 8 ........................................................................................ يجب تعميم مدونة السلوك المهن   )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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