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 December 2022 1||  718العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 شكري يلتقي مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة   

 السيسي يفتتح مدينة املنصورة الجديدة   

 جاويش: حكومة مصر غير قادرة ىلع اإلجابة بشأن مصير الجنيه )شاهد(   

 % يف »عوف« املصرية  60»أغذية« تستحوذ ىلع   

 إبراهيم عيسى: ال نمتلك رفاهية الوقت وعلينا تنفيذ وثيقة ملكية الدولة   

   2القوات الجوية املصرية واليونانية تنفذان التدريب الجوي املشرك مينا   

 « 65رئيس األركان يشهد مشروع مراكز القيادة الخارجي »إعصار   
 شخصا   1063نوفمبر.. محامون: “أمن الدولة” حققت مع    11منذ دعوات   

 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( يلتقي مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة شكري

 )بوابة األخبار(  السيسي يهنئ جمهورية أفريقيا الوسطى بالعيد القومي

 )بوابة األهرام(  يواصل زيارته إلى روما لتعزيز العالقات املصرية اإليطالية  شكري

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/3953446/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3953103/1/%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-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://gate.ahram.org.eg/News/3842901.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية

  ع جديد بسفاجا قطاع األعمال: تطوير مجمع األلومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصن
 )بوابة األخبار( 

 السيسي يوجه بإطالق اسم املستشار عبد املجيد محمود ىلع أحد محاور القاهرة
 )بوابة األخبار( 

التعويضية  واألجهزة  لألطراف  متكامل  صناعي  مجمع  بإقامة  يوجه    السيسي 
 الشروق()

 )بوابة األخبار( ديدةالسيسي يفتتح مدينة املنصورة الج

  

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/3953070/1/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952932/1/%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30112022&id=07067cab-c422-4753-a3f0-323d85b25f15
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3953660/1/%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21)عربي  جاويش: حكومة مصر غير قادرة ىلع اإلجابة بشأن مصير الجنيه )شاهد(

شهر  خالل  واالستخراجية  التحويلية  للصناعات  القياسي  الرقم  انخفاض    اإلحصاء: 
 )بوابة األخبار( 

اإللكتروني  اإليصال  منظومة  من  الصيدليات  بإعفاء  »املالية«  تطالب    »الصيادلة« 
 )الوطن(

شمسية    50ميزانيته   طاقة  محطة  مشروع  إلغاء  دوالر..  تراكم   ب تجن    ”لـ  مليون 
 )درب( األعباء التمويلية”

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/1478067/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952833/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/6363767
https://daaarb.com/%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%aa%d9%87-50-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d8%b7/
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 ( الخليج ) % يف »عوف« املصرية60»أغذية« تستحوذ ىلع 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alkhaleej.ae/2022-11-30/%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-60-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

  ملكية الدولة بسرعة إبراهيم عيسى: ال نمتلك رفاهية الوقت وعلينا تنفيذ وثيقة  
 )الشروق(

 ارتفاع األسعار تهديد للسلم إبراهيم عيسى: إلقاء كل جهة التهمة عن نفسها يف
 )الشروق( االجتماعي

 الصحة 

وزراء لرفض التباطؤ يف صيانة وتجديد مستشفيات    4لـ  نائبة تتقدم بطلب إحاطة  
 )درب( الحميات والصدر بإدفو: أطالب بسرعة االنتهاء حفاًظا ىلع أرواح املواطنين

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=01122022&id=64d10ec6-409f-4323-93c6-bff127ff69bb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122022&id=824da507-39b2-43f9-b755-744aad7a4b6d
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d9%804-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84/
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 مؤسسات دينية 

ديسمبر للنطق بالحكم ىلع مبروك عطية يف   29جنح مصر الجديدة ُتحدد جلسة  
 )درب( اتهامه بازدراء األديان 

 الزراعة

النائب أحمد فرغلي: أزمة األرز يتحملها رئيس مجلس الوزراء.. ووزارة التموين تركت  
 )درب( تجار  5أمر السلعة االستراتيجية لـ 

 الطرق واملواصالت

الجيزة   دائري  ىلع  املرورية  التحويالت  خريطة  الجزئي«..  »اإلغالق  املصري )بعد 
 (اليوم

 أخرى

 )املصري اليوم( منطقة يف الجيزة 13ساعة.. قطع املياه عن    21لـ 

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%ac%d9%86%d8%ad-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d8%ad%d8%af%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-29-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%84%d9%84%d9%86/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%ba%d9%84%d9%8a-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b2-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%b1/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2755687
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2755687
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2755721
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 الشروق( )  2القوات الجوية املصرية واليونانية تنفذان التدريب الجوي املشرك مينا  

 )بوابة األخبار(   «65إعصار رئيس األركان يشهد مشروع مراكز القيادة الخارجي »

الجوي   العرض  )بوابة يف سماء سهل حشيش    Show Air Hurghda 2022انطالق 
 األخبار(

القوات املسلحة تنظم احتفالية لحصول كلية القادة واألركان ىلع شهادات اعتماد 
 )بوابة األخبار(  الهيئة القومية 

شبكة   إدارة  برنامج  من  األفارقة  املتدربين  من  دفعة  تخّرج  للتصنيع«  »العربية 
 )الوطن(  املعلومات

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=30112022&id=459d4f18-7506-4944-9f86-0c494c747893
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952969/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952993/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-Hurghda-Air-Show-2022
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952993/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-Hurghda-Air-Show-2022
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3952984/1/%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-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-
https://www.elwatannews.com/news/details/6364133
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 )بوابة األخبار( وزيرا البيئة واإلنتاج الحربي يناقشان تحويل املخلفات إلى طاقة 

 )الوطن(  عاملي يف جراحة التجميل بمستشفى القوات املسلحةخبير 

 

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/3953675/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%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%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%81
https://www.elwatannews.com/news/details/6363708
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 تطورات املشهد األمني 
دعوات   مع    11منذ  حققت  الدولة”  “أمن  محامون:  عدة    1063نوفمبر..  من  شخصا 

 )درب( يوما 15محافظات.. وأغلب القرارات حبس 

 )الشروق( مواطنا بحمل جنسيات أجنبية أخرى 04لـ باألسماء.. الداخلية تأذن 

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%d9%86%d8%b0-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%aa-11-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%ad/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122022&id=1f66c489-72d0-4767-bd9d-03ef4564c716
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