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 November 2022 30||  717العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

من بينها التصنيع العسكري.. مسؤول بالرئاسة التركية يعدد مجاالت   
 التعاون املمكنة بين القاهرة وأنقرة )فيديو(  

 »شكري« يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة يف منتدى حوارات روما املتوسطية  

 »الشيوخ« يوافق ىلع أوجه صرف حصيلة التصالح بمخالفات البناء   

 مليار دوالر.. السعودية واإلمارات والكويت تمد آجال ودائعها لدى مصر    14.961 

 البنك الدولي: دعم برنامج سكن لكل املصريين بمليار دوالر   
 األسواق الجنيه املصري يضل بوصلته.. وانفالت يف األسعار يربك   

 السيسي يجتمع مع مدير املشروعات القومية الكبرى بالقوات املسلحة   

 

 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
مسؤول   العسكري..  التصنيع  بينها  التعاون  من  مجاالت  يعدد  التركية  بالرئاسة 

 )الجزيرة( املمكنة بين القاهرة وأنقرة )فيديو(

 

 

 

 

 

بوابة  )  »شكري« يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة يف منتدى حوارات روما املتوسطية
 (األخبار

 ( بوابة األخبار) غينيا االستوائيةاقش سبل تعزيز العالقات الثنائية مع  ين  السيسي

مصر تجدد عهدها الدائم بدعم للشعب الفلسطيني وحقوقه وجهود تحقيق حل  
 )الشروق(  الدولتين

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/11/29/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952678/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952678/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952300/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29112022&id=8469db4a-d113-4b35-b10c-5ec6849d3dff
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 طورات السياسة الداخليةت

تن موقف  يتابع  الوزراء  محور  رئيس  وتطوير  مصر"  أهل  "ممشى  مشروعْي    26فيذ 
 )بوابة األخبار(  يوليو

 )الوطن( الشيوخ يوافق نهائيا ىلع مشروع قانون التصالح يف مخالفات البناء

من   ب  2500إلى    50يتراوح  املتر  يوافق ىلع سعر  الشيوخ  مشروع  جنيه.. مجلس 
 )بوابة األهرام( قانون التصالح

 )الوطن(  يوما للتظلم ىلع رفض طلب التصالح يف مخالفات البناء 30: »الشيوخ«

 )بوابة األخبار( »الشيوخ« يوافق ىلع أوجه صرف حصيلة التصالح بمخالفات البناء

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/3952123/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%92-%22%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/6363156
https://gate.ahram.org.eg/News/3841257.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6363159
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952161/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
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 )الوطن(   رع العاصمة مارس املقبل% من شوا70تطبيق قانون انتظار السيارات ىلع  

 (بوابة األخبار) ملحافظات قيادات محلية جديدة بالقاهرة وعدد من ا 6باألسماء.. 

ضم   تستهدف  الهندسية«  لل  60»الصناعات  الرسميمصنعا  القطاع  إلى   تحول 
 (الوطن)

زمة املحامين والفاتورة اإللكترونية.. النقابة والفرعيات يرفضون وُيطالبون  تصاعد أ
 (درب) بعدم التسجيل.. ومحامو بورسعيد يغلقون مكاتبهم الخميس املقبل

  

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/6363105
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952718/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-6-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/6363132
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88%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/
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 تطورات املشهد االقتصادي
بوابة  )  مصرلدى  مليار دوالر.. السعودية واإلمارات والكويت تمد آجال ودائعها    14.961
 (األخبار

 )الوطن( مليارات دوالر لدى البنك املركزي املصري  5بـ السعودية تمدد أجل وديعة  

“سي إن إن”: الصندوق السيادي السعودي يعتزم االستحواذ ىلع حصة بشركة مصر 
 )درب( لألملونيوم ورفع حصته بشركة الصناعات الدوائية “إيبيكو”

)بوابة  البنك املركزي املصري يعين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالعربي اإلفريقي  
 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/3952616/1/%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952616/1/%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/6363162
https://daaarb.com/%d8%b3%d9%8a-%d8%a5%d9%86-%d8%a5%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b2/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3951699/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3951699/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 )الشروق( البنك الدولي: دعم برنامج سكن لكل املصريين بمليار دوالر

 )الشروق(  يناير املقبل.. بي إم دبليو تستأنف تجميع سياراتها محليا يف مصر

املصري  )  مليارات دوالر سنوًيا  01بـ  دف جذب استثمارات مباشرة  »املالية«: نسته
 (اليوم

 ( 21عربي) الجنيه املصري يضل بوصلته.. وانفالت يف األسعار يربك األسواق

  

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=29112022&id=ad2c021f-fac9-4a50-8038-cde86094fd69
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29112022&id=51420105-3cd4-4699-9bb5-0927311c1803
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2755351
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2755351
https://arabi21.com/story/1478029/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

أجواء   يف  تتم  أن  نأمل  الطالبية:  االتحادات  انتخابات  عن  الزاهد  تتسم  مدحت 
 )درب( بالنزاهة دون تدخل من اإلدارة.. وأن تفتح باب األمل للتمثيل الحقيقي

 الزراعة

النائب ضياء الدين داوود: سياسة الحكومة الزراعية هشة وال تتعاطى مع األزمات  
 )درب( اإلقليمية.. ووزارة التموين ارتكبت جرائم يف ملف “األرز” 

 الطرق واملواصالت

 )الشروق( قطار مونوريل لخط العاصمة اإلدارية 13بالنقل: الوزارة تسلمت  مصدر

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%af%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29112022&id=23be8959-eb1e-4a15-9579-f8a49c467e16
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 )بوابة األخبار(آخرين يف انقالب أتوبيس مدرسة بقنا  15مصرع طفلة وإصابة  

 أخرى

يف ذكرى رحيله| الحكومة تقرر إزالة مقبرة الكاتب الكبير يحيى حقي ونقل رفاته  
 )درب( إلى العاشر من رمضان.. وابنته: األمر يؤرقني )فيديو(

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/3952113/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-15-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%a9/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( الشروق) السيسي يجتمع مع مدير املشروعات القومية الكبرى بالقوات املسلحة

مستشفى   وتصنيع  اإلسعاف  سيارات  لتجهيز  والصحة  الحربي  اإلنتاج  بين  تعاون 
 )بوابة األهرام( ميداني

 

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=29112022&id=9300273a-171e-4c81-9a27-472091f247cf
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 تطورات املشهد األمني 
السالم   عمليات  مهام  يف  املدربين  إلعداد  دورة  تستضيف  الشرطة  أكاديمية 

 )الشروق(  اإلفريقية

  رنش  بـ”يوما يف اتهامه    15محام: “أمن الدولة” تجدد حبس الناشط أحمد عرابي  
 )درب(  نوفمبر 11أخبار كاذبة” بعد القبض عليه قبل 

  

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=29112022&id=ed0773cb-39bc-49cb-bc67-c1af59d9c6ad
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%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-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9/
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