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 November 2022 23||  712العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 التايمز: روما تواجه زيادة باملهاجرين املصريين من شرق ليبيا   

 غذاء  أزمة ال   بسبب مليون يورو ملصر    150بنك االستثمار األوروبي: نقدم   

 مسؤولين كبار لبحث تطوير جزيرة الوراق    6السيسي يجتمع مع   

ـ    مليار دوالر خالل الربع    6.26املركزي: سداد فوائد وأقساط ديون خارجية ب
   2022- 2021األخير من عام  

 وزير الدفاع يوّقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليوناني يف مجال البحث واإلنقاذ   

 يوما    ١٥نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس شريف الروبي وأحمد نظير   

 النيابة: وفاة املمثل األردني أشرف طلفاح طبيعية وال توجد جريمة  

 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) : روما تواجه زيادة باملهاجرين املصريين من شرق ليبياالتايمز

 ( 21)عربي مواطنيها لدولة االحتالل "سالم بارد".. صحيفة: مصر تعيق زيارة 

اإلنقاذ    شكري بمجال  اليونان  مع  مشتركة  اتفاقيات  توقيع  اليوم )  البحرييعلن 
 السابع( 

 )بوابة األخبار(  لسعوديةوزيرة الهجرة تستهل زياراتها الخارجية باململكة العربية ا

 ( 21)عربي  هل تمهد "املصافحة" بين السيسي وأردوغان إلتمام التطبيع؟ 

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/1476387/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1476252/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%82-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.youm7.com/story/2022/11/22/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0/5986293
https://www.youm7.com/story/2022/11/22/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0/5986293
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3945679/1/%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%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/story/1476230/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%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%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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  2023أزمة الغذاء مطلع    بسبب مليون يورو ملصر    150بنك االستثمار األوروبي: نقدم  
 (الشروق)

 ( 21عربي) ما دالالت دعم السيسي عودة امليرغني للخرطوم؟ 

 ( رةالجزي) آالف عامل زراعي إلى اليونان 5اتفاق بين القاهرة وأثينا ىلع إرسال 

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=7653022b-b96a-4530-8594-5bd68e2c8692
https://arabi21.com/story/1476385/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2022/11/22/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-5000-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A


2 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 November 23 ||  712العدد 

2022 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية

 )بوابة األخبار(  مسؤولين كبار لبحث تطوير جزيرة الوراق 6يجتمع مع   السيسي

 )بوابة األخبار( مجلس النواب يوافق نهائيا ىلع تعديالت قانون تنظيم االتصاالت

باملجتمعات   العقاري  الشهر  قانون  مشروع  ىلع  نهائًيا  يوافق  النواب  مجلس 
 )بوابة األهرام(  العمرانية الجديدة

 (الشروق)  طاقة النواب توافق ىلع اتفاقية للبحث عن البترول يف الصحراء الغربية

 )درب(   وليس يف مصلحة مصرالسينمائي مضر  أبو الغار: االحتكار الحالي يف اإلنتاج  

الـمقاوالت والتوريدات   النواب يوافق نهائيا ىلع تعديالت قانون تعويضات 
 )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/3945965/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-6-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3945617/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86
https://gate.ahram.org.eg/News/3833427.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112022&id=2058ef72-1c6b-438b-8427-1bc83de80437
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112022&id=285cff57-ced7-466d-af57-5fe632f316f9
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 (درب) وكيل لجنة حقوق اإلنسان: الحبس والغرامة عقوبة انتهاك حرمة املوتى

  

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%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9/


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 November 23 ||  712العدد 

2022 

 

 

 

 

 

 املشهد االقتصاديتطورات 
مليار دوالر خالل الربع األخير من    6.26: سداد فوائد وأقساط ديون خارجية بـ  املركزي

 )الشروق( 2022- 2021عام 

 )بوابة األخبار(  2021ع التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل  % ارتفا 32.6

 )الوطن( ألف يورو لكل مصنع بالعاشر لخدمات الدعم الفني    100»تحديث الصناعة«:  

لـ  التفاقية مصر ومؤسسة تمويل التجارة   االئتماني النواب يوافق ىلع رفع السقف 
 )الشروق(مليارات دوالر  6

إلى   ترتفع  العائلي  القطاع  ودائع  بنهاية    4.8»املركزي«:  جنيه  تريليون 
 )املصري اليوم( 2022أغسطس  

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=22112022&id=b076c0d5-c96b-4582-ac47-e2f3289a0e2e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3945748/1/326--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%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%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/6359047
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112022&id=0405c517-4fee-4766-8145-daab1abb06e5
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2748779
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 )املصري اليوم(   أشهر  8تريليون جنيه خالل    1.88املركز املالي بالبنوك يرتفع بقيمة  

 )املصري اليوم(  هشام عز العرب يعود للبنك التجاري الدولي عضًوا بمجلس اإلدارة

تصفية   يرفض  داود  الدين  بالحكومة    5ضياء  األولى  إدفينا:  بشركة  إنتاج  خطوط 
 )درب(  تطوير املصنع ال تصفيته.. إنتاجه كان يكفي السوق املحلي وفائض للتصدير

 
  

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/2748776
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2748715
https://daaarb.com/%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9-5-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac/
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الوطن(  نشأت الديهي: جماعة اإلخوان العدو األساسي للدولة الوطنية املصرية

 عليم الت

 ( درب)  ديسمبر سيطبق عليه االمتحان ورقًيا  15التعليم: من لم يستلم التابلت قبل  

 الصحة 

 )اليوم السابع(  الصحة: التبرع باألعضاء بعد الوفاة متاح للمصريين فقط حتى اآلن

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األخبار(   رسمًيا البرملان يوافق نهائًيا ىلع تعديالت إعادة تنظيم األزهر

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/6358690
https://daaarb.com/%d9%85%d9%8f%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84/
https://www.youm7.com/story/2022/11/22/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86/5985512
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3945598/1/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%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-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7
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 أخرى

 ( 21عربي) حملة يف مصر إلزالة لفظ مسيء للسيدة عائشة بخرائط غوغل 

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/1476358/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84
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 العسكري  املشهدت اتطور 
بوابة  )  وزير الدفاع يوّقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليوناني يف مجال البحث واإلنقاذ 

 (األخبار

 بة األخبار( )بوا وزير الدفاع واإلنتاج الحربي يتفقد مقر القيادة اإلستراتيجية

 الوطن( )  السيسي يوجه بالتوسع يف جهود توطين صناعة اآلالت واملعدات الثقيلة

  

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/3946439/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3946439/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3945782/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/6359160
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 طورات املشهد األمني ت
يوما ىلع ذمة    ١٥نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس شريف الروبي وأحمد نظير  

 (درب) التحقيقات

إلى   تصل  بتخفيضات  السلع  توفير  تواصل  نوفمبر  60الداخلية  نهاية  حتى   %
 )الشروق(

وحفظ   جريمة  توجد  وال  طبيعية  طلفاح  أشرف  األردني  املمثل  وفاة  النيابة: 
 (درب)التحقيقات يف القضية 

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%ad%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%b4%d8%b1/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112022&id=98dfa3d3-64ec-4962-8b69-41de8410a508
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%b7%d9%84%d9%81%d8%a7/
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