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 November 2022 29||  716العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تطور جديد يف عالقات تركيا ومصر.. تعيين سفراء قريبا   
 مثل الخاص لسكرتير عام األمم التحدة إلى ليبيا شكري يستقبل ال  

   خبراء: مصر لم تخرج من مرحلة الخطر رغم االتفاق مع "النقد الدولي  

والعالية  وزير اإلنتاج الحربي: نحرص ىلع التعاون مع الشركات الوطنية   
 التخصصة بإدارة الخلفات  

سنوات سجن.. بين تنفيذ عقوبة    9زوجة محمد عادل: خالل أيام يكمل   
 ومراقبة وحبس احتياطي.. امتى حد يقرر إنه كفاية كدة؟  

 محكمة تغرم ممثال مصريا سخر من حكم مرسي ودعم انقالب السيسي   

 

 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
 ( 21عربي ) تطور جديد يف عالقات تركيا ومصر.. تعيين سفراء قريبا

  األجنبية والرتزقة والقاتلين األجانب من ليبيا "شكري": يجب خروج جميع القوات  
 )بوابة األخبار( 

 ( بوابة األخبار) تساعا  ٧وزيرة الهجرة تعقد لقاًء مع الجالية الصرية يف جدة لدة 

 (بوابة األخبار) بوزارة الخارجيةشكري يستقبل نظيره الفلسطيني 

 (الشروق) السيسي يشارك يف حفل »يوم الجمهورية الهندي« كضيف شرف

 (الشروق)  يستقبل المثل الخاص لسكرتير عام األمم التحدة إلى ليبيا  شكري

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/1477907/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3951172/1/%22%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A%22-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3951807/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3951599/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112022&id=13c0be03-4c40-469a-b8b7-d5b52c827678
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112022&id=52ef5138-7788-4797-9321-68aa0e112ccc
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 تطورات السياسة الداخلية

 )بوابة األخبار(  الوت يغيب الفكر السياسي أمين إسكندر

 )بوابة األخبار(   حزًبا سياسًيا يرفضون بيان البرلان األوروبي: »أكاذيب وافتراءات«  42

مقبول  غير  أمر  الصري  الشأن  يف  التدخل  بالنواب:  القومي  واألمن  الدفاع   لجنة 
 )بوابة األخبار( 

ص  السيارات  صناعة  تمويل  “صندوق  إنشاء  ىلع  والوافقة  البيئة”..    9ديقة 
 )درب( اختصاصات تحدد مهام عمله )تفاصيل(

 ( بوابة األخبار)  عاما   94وفاة الكاتب الصحفي واإلذاعي السيد الغضبان عن عمر ناهز  

 (الشروق) 2022سبتمبر  30نائب: ال تصالح يف مخالفات البناء بعد 

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/3951276/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3951218/1/42-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3951105/1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3951689/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29112022&id=a335f5be-0d70-4009-8d29-5a62442b4a43
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  تريليون دوالر حجم تجارة اإلخوان يف العالم   2.3:  م عبد الرحيالكاتبة الصحفية داليا  
 (الوطن)

  

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/6362715
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 االقتصاديتطورات الشهد 
الصناعات   يف  الصينية  االستثمارات  أمام  أبوابها  تفتح  مصر  الالية:  وزير 

 )بوابة األخبار( االستراتيجية

  مليون جنيه لتطوير شيراتون القاهرة   500بنك مصر يوقع قرًضا طويل األجل بمبلغ  
 )بوابة األهرام( 

 )الوطن(   22/2023مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الكهرباء    29.3التخطيط:  

 )الشروق(  ألف طن خام الكلنكر من ميناء شرق بورسعيد إلى كوت ديفوار 50شحن 

 ( الوطن) شهور 3مليار دوالر فاتورة واردات مصر خالل   21.29

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/3951006/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://gate.ahram.org.eg/News/3840188.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6362465
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28112022&id=4b7c9dda-7286-4878-b43b-47d66fa43713
https://www.elwatannews.com/news/details/6362659
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 ( 21عربي) خبراء: مصر لم تخرج من مرحلة الخطر رغم االتفاق مع "النقد الدولي"

يف  7 الرونة  مصر..  بنوك  لرؤساء  الركزي  البنك  محافظ  من  اإليداع   توجيهات 
 (بوابة األخبار) الدوالري أبرزها

 (الصري اليوم) بالنسبة للجنيه الصري فى ارتفاع مستمرسعر الدوالر 

 
  

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/1477757/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3951712/1/7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2754436
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 ي حور الجتمع ت الاتطور 
 التعليم 

العالي:   ا  28التعليم  التحادات  ألف طالب وطالبة قدموا أوراق ترشحهم النتخابات 
 ( درب) معهدا 85جامعة حكومية وأهلية و 43الطالبية يف 

 )الصري اليوم( 2023الشكل النهائي ألسئلة امتحانات الثانوية العامة  

 الصحة 

 رب()د   ديسمبر ٢اء القاهرة الجمعة “الطب والسياحة” مؤتمر نقابة أطب

 الطرق والواصالت

 (بوابة األخبار)  شخًصا.. ننشر أسماء مصابي حادث الصحراوي يف قنا 15

 أخرى

 ( الوطن) ساعة 24حاالت وفاة يف حوادث متفرقة بمحافظات مصر خالل  4

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%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-28-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%82%d8%af%d9%85%d9%88%d8%a7/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2753853
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%86%d9%82/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3951830/1/15-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-
https://www.elwatannews.com/news/details/6362777
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 العسكري  الشهدت اتطور 
ىلع   نحرص  الحربي:  اإلنتاج  والعالية  وزير  الوطنية  الشركات  مع  التعاون 

 )بوابة األهرام( التخصصة بإدارة الخلفات

 

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/3840111.aspx
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 تطورات الشهد األمني 
أيام يكمل   سنوات سجن.. بين تنفيذ عقوبة ومراقبة    9زوجة محمد عادل: خالل 

 )درب( وحبس احتياطي.. امتى حد يقرر إنه كفاية كدة؟ 

الرحلة   فعاليات  تمد  العام   23الـ  الداخلية  نهاية  حتى  واحد"  "كلنا  مبادرة    من 
 )بوابة األهرام( 

الوثائق لكبار السن بمنازلهم   الداخلية تطلق سيارات أحوال إكسبريس الستخراج 
 ( اليوم السابع)

 ( 21عربي ) محكمة تغرم ممثال مصريا سخر من حكم مرسي ودعم انقالب السيسي

 (درب)يوما  15بس الصحفية منال عجرمة  د حيتجدالحامي نبيه الجنادي: 

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-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d9%83%d9%85%d9%84-9-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%ac/
https://gate.ahram.org.eg/News/3840030.aspx
https://www.youm7.com/story/2022/11/29/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85/5993394
https://arabi21.com/story/1477945/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%86%d8%a8%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af/
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