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 December 2022 14||  727العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

  البحر املتوسط  قرار جمهوري بشأن الحدود البحرية الغربية ملصر ف  

 السيسي يصل واشنطن للمشاركة ف القمة األمريكية اإلفريقية   

 يونيو.. "لم أكن أعلم ما سيحل بمصر"    30ممدوح حمزة يعتذر عن مشاركته   
ـ     مليون دوالر مع مصر لدعم الصحة   400الصحة العاملية توقع اتفاقية ب
 البنك املركزي: تعديل اإلجراءات الضريبية ال يمس السرية املصرفية  

 (  153القوات البحرية املصرية تتولى قيادة قوة املهام املشتركة )  

 رامي شعث: علينا انتهاج أدوات جديدة ف مواجهة قمع السيسي  
 منظمة حقوقية ُيطالبون بالعفو عن دومة   36دخل عامه العاشر بمحبسه..   

 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 األهرام(   الغربية ملصر ف البحر املتوسطقرار جمهوري بشأن الحدود البحرية  

 )بوابة األخبار( السيسي يهنئ جمهورية كينيا بذكرى يوم االستقالل 

 ( بوابة األخبار) القمة األمريكية اإلفريقيةالسيسي يصل واشنطن للمشاركة ف 

سعيد: موقف إثيوبيا ودول إفريقية أخرى ليس عادال ف قضية مياه  املنعم    عبد
 (الشروق) النيل

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/3877180.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3964870/1/%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%87%D9%86%D8%A6-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3965359/1/%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%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13122022&id=0d57a6bb-3da0-4a3c-87ee-6fa7c11a04d2
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 ( بوابة األهرام)  وزيرة الدولة للهجرة تؤكد عمق العالقات التاريخية بين مصر واإلمارات

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/3888069.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي  . "لم أكن أعلم ما سيحل بمصر"يونيو.   03ممدوح حمزة يعتذر عن مشاركته  

 )بوابة األخبار(  عن النائب تيسير مطر الشيوخ يرفض طلب برفع الحصانة

 )بوابة األخبار(  الحكومة تنفي إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر

 )بوابة األهرام( »إسكان الشيوخ« توافق ىلع تعديالت قانون البناء

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/1480685/%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%8030-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%83%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3964917/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3964686/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%88%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/3887454.aspx
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نشاًطا: ما خطورة    83نائب ف طلب إحاطة عن اشتراط موافقة األمن ىلع مزاولة  
 )درب( والساخنة؟ نشاط مسح األحذية أو حالقة الشعر أو بيع املشروبات البادرة 

  

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%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85/
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 تطورات املشهد االقتصادي
اتفاقية   توقع  العاملية  لدعم    040بـ  الصحة  مصر  مع  دوالر  )بوابة    الصحةمليون 

 األخبار(

 )بوابة األخبار(  البنك املركزي: تعديل اإلجراءات الضريبية ال يمس السرية املصرفية

  % من الناتج املحلي ونجحنا ف خفض عجز املوازنة 1.3وزير املالية: حققنا فائًضا  
 )بوابة األخبار( 

حكومي  مصري  بنك  لشراء  يستعد  السعودي  االستثمارات  صندوق    بلومبيرغ: 
 ( 21عربي)

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/3964811/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3964811/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3964703/1/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%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-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3964918/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D9%8B%D8%A7-13-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7
https://arabi21.com/story/1480826/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

  بـ»جدري القرود« ويجب نشر التوعية املجتمعية إصابات    5مستشار الرئيس للصحة:  
 )املصري اليوم(

اإللكترونية..   بالفاتورة  شمولنا  رفضنا  الفرعية:  النقابات  بممثلي  تجتمع  األطباء 
 ( درب) وتوجد بنود كارثية بمشروع قانون املسؤولية الطبية ال بديل عن تعديلها

 السياحة 

خالل دراسة الحالة االجتماعية واالقتصادية لسكان “آخت آتون”.. اآلثار: الكشف عن  
 )درب( مجموعة من الحلى الذهبية ف تل العمارنة

 اعةالزر

  يون فدان بالصعيد مل  1.6وزير الري: مشروع قناطر ديروط الجديدة يستهدف ري  
 ( بوابة األخبار)

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/2767071
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%85%d9%85%d8%ab%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3965520/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87
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 األقباط

 (بوابة األخبار)  تواضروس يستقبل القنصل املصري الجديد بفرانكفورت

 أخرى

 ( بوابة األخبار)  ساعة  12مناطق بالقاهرة ملدة  10الخميس.. انقطاع املياه عن  

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/3965188/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3965463/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-10-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 هرام( )بوابة األ (153القوات البحرية املصرية تتولى قيادة قوة املهام املشتركة )

 ( الدفاع العربي) رية كمصر وزامبيا تبدآن شراكة عس

 )الوطن(  خبير ف جراحة العيون باملركز الطبي العاملي

 )الوطن(  خبير عاملي ف الجهاز الهضمي واملناظير بـ»املعادي العسكري«

الجنوبية   الكورية  املقاتلة  الطائرة  لتصدير  تسعى   T-50 / FA-50 Goldenمصر 

Eagle دفاع العربي()ال املتطورة لدول أخرى 

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/3876927.aspx
https://www.defense-arabic.com/2022/12/13/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a2%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%b9%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://www.elwatannews.com/news/details/6371503
https://www.elwatannews.com/news/details/6371419
https://www.defense-arabic.com/2022/12/13/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88/


8 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 December 14 || 727العدد 

2022 

 

 

 

 

 

 )وزارة الدفاع املصرية(  العاملي الطبيجراحة األوعية الدموية باملركز  فخبير 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25555#:~:text=%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1,6%2F1%2F2023).
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21عربي ) : علينا انتهاج أدوات جديدة ف مواجهة قمع السيسيرامي شعث 

 ( 21)عربي  أعوام متواصلة.. ادعى أنه لبناني 10رجل أعمال مصري يخدع تجار ذهب 

الغيط: كان نفسي أكون   أبو  الباقر ينعى صديقه محمد  ف رسالة من محبسه.. 
 )درب(  لصديقجنبه ف أخر أيامه.. هتوحشني يا نعم األخ وا

 ( اليوم السابع) شخًصا ىلع جنسيات أجنبية 41الداخلية تقرر حصول 

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/1480871/%D8%B4%D8%B9%D8%AB-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1480669/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D8%A8-10-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1-%d9%8a%d9%86%d8%b9%d9%89-%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad/
https://www.youm7.com/story/2022/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-41-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/6009923
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رقم قياسي جديد.. مراسلون بال حدود: حصيلة الصحفيين املحتجزين ف العالم 
 ( درب) %15والنساء يشكلن   2022صحفيا خالل  533تصل إلى 

ُيطالبون بالعفو عن دومة: مريض  منظمة حقوقية    36دخل عامه العاشر بمحبسه..  
 (درب) ويعاني االكتئاب ونوبات هلع

  

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%b1%d9%82%d9%85-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9/
https://daaarb.com/%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d9%87-36-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88/
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