
                                 

 موجز الصحافة 

 

 

 

 

 

 

 ر ــمص

 November 2022 22||  711العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 املتحدث الرئاسي يكشف ما دار بين السيسي وأردوغان   

 سجال بين عالء مبارك ومغردين بسبب مونديال قطر والسيسي   

 صدار أي مبادرات تمويلية جديدة تكون عبء ىلع املوازنة  الحكومة تحظر إ  

 افتتاح مقابر "ليشع ومنشه" اليهودية يف مصر بمنحة أمريكية   

 « بمصر  12- بدء فعاليات التدريب البحري الجوي »ميدوزا   

 سنوات دون رؤية والده    6زوجة نجل مرسي: ابني بلغ   

زوجة الصحفي أحمد سبيع: ال نعلم عنه أي شيء منذ نقله لسجن بدر قبل   
 أشهر.. حتى محاميه ال يستطيع رؤيته   ٣

 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
 )بوابة األخبار( بـ»جزيرة جاوة«مصر تعزي إندونيسيا يف ضحايا الزلزال 

 )بوابة األهرام( وأردوغان  املتحدث الرئاسي يكشف ما دار بين السيسي

 )الوطن(  السيسي يجري اتصاال هاتفيا مع أمير قطر قبل مغادرة الدوحة

 ( 21)عربي ق ىلع مصافحته السيسي بقطر.. هذا ما اتفقا عليهأردوغان يعل

 ( بوابة األخبار)  مباحثات مصرية يونانية بالقاهرة وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

 ( الوطن)  السيسي يؤكد استمرار مصر يف دعم استدامة السالم بأفريقيا

  

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/3944935/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%80-%D8%AC
https://gate.ahram.org.eg/News/3832474.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6358445
https://arabi21.com/story/1475994/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3945160/1/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/6358618
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 تطورات السياسة الداخلية

 )بوابة األخبار( حاالت يسمح قانون »مخالفات البناء الجديد« التصالح عليها  10

 )بوابة األخبار( البرملان يوافق ىلع قانون تنظيم االتصاالت 

خطوط إنتاج بمصنع إدفينا باملزاد العلني: فشل   5بيان عاجل للحكومة بشأن بيع  
 )درب(  التصفية” ةحكوم ” لـ جديد 

 ( الوطن) دوالرا 25»طاقة النواب« تطالب برفع تذكرة دخول األجانب للمحميات إلى 

جنيه.. تعرف ىلع قيمة رسوم التصالح يف مخالفات البناء    2500ال تزيد عن  
 (الشروق) بالقانون الجديد

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/3944862/1/10-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3944847/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-5-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac/
https://www.elwatannews.com/news/details/6358576
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21112022&id=74b5ee19-d5f6-4534-aeda-d3b9a3120bde
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 ( 21عربي) سجال بين عالء مبارك ومغردين بسبب مونديال قطر والسيسي

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/1476058/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
  وزارات.. منها التمويل العقاري   3لـ  مبادرات    5»املركزي« ُيبلغ البنوك بنقل تبعية  

 )الوطن(

 )بوابة األخبار( االثنين تراجع جماعي ملؤشرات البورصة يف ختام تعامالت 

 )الوطن(  مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر وزامبيا 51

 مليار دوالر قيمة املشروعات التى وقعتها مصر خالل قمة املناخ   15وزيرة البيئة:  
 (الشروق)

املصري )  الحكومة تحظر إصدار أي مبادرات تمويلية جديدة تكون عبء ىلع املوازنة 
 (اليوم

  

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/6358316
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3944896/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/6358433
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21112022&id=9551ed0b-373e-48c6-bdb4-699b7210582f&utm_source=Speakol_Ads&utm_medium=referral&utm_campaign=wi-1213
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2747920
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2747920
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 ي املجتمع حور ت املاتطور 
 الصحة 

“التربية   مع  نتواصل  املدارس:  يف  املخلوي”  “الفيروس  إصابات  عن  الصحة  وزير 
 )درب( والتعليم” بشأن اإلجراءات االحترازية

 السياحة 

غرفة شركات السياحة: املطارات ُتدار من القطاع الخاص يف أوروبا وأول شيء يجب  
 )الشروق(  تطويره

 الطرق واملواصالت

 ( بوابة األخبار)  وزير النقل يبحث مع نظيره اللبناني تسيير »خط رورو« بين البلدين

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%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%8a/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21112022&id=6a84ab9c-0808-44a5-a16a-19f39575577d
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3945171/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-
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 ابة األخبار()بو لخط الثاني للمترولمليون يورو  025بـ البرملان يوافق ىلع قرض 

 أخرى

 ( 21عربي)  افتتاح مقابر "ليشع ومنشه" اليهودية يف مصر بمنحة أمريكية

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/3944913/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%80250-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-
https://arabi21.com/story/1476146/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B4%D8%B9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 (بوابة األخبار) « بمصر12- »ميدوزابدء فعاليات التدريب البحري الجوي 

  القوات املسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا لإلعالن عن تفاصيل »عرض الغردقة الجوي« 
 )بوابة األخبار( 

صة  اإلنتاج الحربي تبحث التعاون مع الشركات اإليطالية يف مجاالت التصنيع وخا
 شروق(ال) الغاز الطبيعي

 

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/3945100/1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%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--%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3944824/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112022&id=692a5a52-3758-4065-b059-8297de6728ad
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 تطورات املشهد السيناوي
 (املصري اليوم)  تواصل فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء

 

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/2747762
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 تطورات املشهد األمني 
زوجة الصحفي كريم إبراهيم تطالب لجنة العفو بالتدخل لإلفراج عنه: لم نراه منذ  

 )درب( عامين.. دعواتكم بفك الكربحبسه قبل أكثر من  

 ( 21عربي ) سنوات دون رؤية والده 6زوجة نجل مرسي: ابني بلغ 

يو لشاب يعذب والدته املسنة والداخلية تلقي القبض  مصر.. غضب بعد تداول فيد
 (الجزيرة ) عليه )شاهد(

 (درب)النائب العام يأمر بحبس متهم بضرب والدِته املصابة بالزهايمر  

دخلت  أنها  حبسها  تجديد  جلسة  خالل  أبلغتنا  فهمي  هالة  االعالمية  الجنادي: 
 (درب) أيام وأنهته اليوم 6إضراب عن الطعام ملدة 

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%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://arabi21.com/story/1476049/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%A8
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%87%d9%85%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%84%d8%ba%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%ae/
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يلى سويف: وصلتنا جوابات من عالء وحالته معقولة.. زيارتنا الخميس اللي فات د. ل
 (درب) هدته وبسطته وزمايله يف الزنزانة احتفلوا بعيد ميالده

ر..  أشه  ٣زوجة الصحفي أحمد سبيع: ال نعلم عنه أي شيء منذ نقله لسجن بدر قبل  
 (درب) حتى محاميه ال يستطيع رؤيته

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-%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%84%d8%a7-%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b9%d9%86%d9%87-%d8%a3%d9%8a-%d8%b4%d9%8a/
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