
                                 

 موجز الصحافة 

 

 

 

 

 

 

 ر ــمص

 December 2022 22||  731العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

يجب أن تظل    السويس _  قناة # :  بق األس قائد القوات البحرية    مهاب مميش  
 . مصرية للنخاع 

 . السويس _قناة  # السادات يدعو الدولة لالستماع للمتخوفين من صندوق   

 . زي: قناتنا ليست للبيع ألن األوطان ال تباع.. "ارحموا أو ارحلوا" مصطفى حجا  

 . ألف جنيه سعر طن الحديد للمستهلك   30 

تفاقم الديون ىلع القاهرة.. هل يدفع بكين لالنسحاب من العاصمة   
 . اإلدارية؟ 

 . يوًما   15الروبي    _شريف # س  نيابة أمن الدولة ُتجدد حب    

  

 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
"  جوليوس نيريري"يتوجه إلى تنزانيا للمشاركة يف تدشين ملء بحيرة سد    شكري

 ابة األخبار( )بو

 )بوابة األخبار(  يستقبل وزير الداخلية اللبناني بمشيخة األزهر شيخ األزهر

الفرانكوفنية  بين  الترابط  وقوي ملصر يف  فعال  دور  باإلسكندرية:  فرنسا  قنصل 
 )بوابة األخبار( وإفريقيا

 )األخبار(   وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون لتحقيق األمن الدوائي

 

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/3971687/1/-%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%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3971812/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3971470/1/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3971605/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA
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 تطورات السياسة الداخلية
 )درب(  "واارحموا أو ارحل"مصطفى حجازي: قناتنا ليست للبيع ألن األوطان ال تباع.. 

.. مهاب مميش: قانون هيئة القناة الجديد  "املصري اليوم"  لـبعد حذف تصريحاته  
 )درب( يفتح الباب لوجود أجانب.. ومرفوض بشكل قاطع "سرطان"

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%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%84%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%84%d9%80%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%85/
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 )درب( لمتخوفين من صندوق قناة السويسالسادات يدعو الدولة لالستماع ل

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%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%8a/
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السويس خصخصة ال لبس فيها رغم مخادعة    زهدي الشامي: مشروع صندوق قناة
 )درب(" ديون الخديوي" الحكومة.. والسلطة الحالية تكرر سيناريو 

 ب( ر)د  طالبات بسحبهرفض حزبي واسع ملشروع قانون صندوق قناة السويس وم

رافضا صندوق قناة السويس: مخالف للدستور ويتعارض مع متطلبات   "املحافظين"
 )درب( األمن القومي

 )درب( ؟ صندوق هيئة القناةيوسف الحسيني يرد ىلع انتقادات 

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%87%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%ae%d8%b5/
https://daaarb.com/%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%ad%d8%b2%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b6%d8%a7-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ae/
https://daaarb.com/%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d9%8a/
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 )األخبار( مهوري: التمويل أزمة األحزاب.. وأعددنا مقترًحا للحوار الوطنيالشعب 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/3972011/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%AF
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 24)القاهرةألف جنيه سعر طن الحديد للمستهلك   30

اإلدارية؟  العاصمة  من  لالنسحاب  بكين  يدفع  هل  القاهرة..  ىلع  الديون   تفاقم 
 ( 21)عربي

يسأل: مع استمرار التدهور   سي إن إننهاية تلوح يف األفق| تقرير لـ  ليس هناك
 درب()املالي.. كيف أصبحت مصر أكبر دولة عربية “مدمنة ىلع الديون”؟ 

 رب()د د تقود البالد لإلفالس.. قملصر  دويتشه فيله: السياسة االقتراضية 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.cairo24.com/1714882
https://arabi21.com/story/1482443/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%8a%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%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81/
https://daaarb.com/%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88/
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 )درب( أحمد موسى يشكو ارتفاع األسعار

 ( 21)عربي نقص التبرعات يهدد بإغالق أكبر صرح مصري لعالج سرطان األطفال 

باملوانئ خاصة   الشحنات املوجودة  اإلفراج عن  الوزراء يوجه بتقليص زمن  رئيس 
 )بوبة األهرام(  السلع اإلستراتيجية

السكك   عربات  صناعات  توطين  ىلع  اإلسبانية  تالجو  مع  االتفاق  النقل:  وزير 
 )بوابة األهرام(  الحديدية يف مصر

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%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89-%d9%8a%d8%b4%d9%83%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9/
https://arabi21.com/story/1482447/%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/3906174.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3906123.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )درب( القناة يجب أن تظل مصرية للنخاع مميش:مهاب  

 ار()األخب من حفظة السالم املصريين يف مالي يتلقون ميدالية األمم املتحدة 110

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%87%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b4-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b4/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3971797/1/110-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82
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 تطورات املشهد السيناوي
عدد من أهالي  الدائرة الثالثة )إرهاب( تجديد حبس    القاهرةقررت محكمة جنايات    -

 كل من: سيناء وهم 
 . حسان سالم مسلم أبونيفه  -
 . جودة سلمان مسلم سالم  -

 ، كما قررت تجديد حبس كل من: 2020لسنة  960يف القضية 
 .اد أمطيرأسامه سليمان عو -
 . أسامه كامل عيد سليمان -
 . سلمي سالمه هويشل -

 )مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان(   حصر أمن الدولة العليا  2019لسنة    810يف القضية  

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1605645844358873088
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 طورات املشهد األمني ت
الروبي   يوًما..    15دوامة الحبس االحتياطي.. نيابة أمن الدولة ُتجدد حبس شريف 

 درب()معاناته والجنادي: يسألنا عن الحوار الوطني واألمل يف إنهاء 

 )درب( ناصر أمين: حالة حقوق اإلنسان يف مصر متردية بشكل غير مسبوق

 

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%af%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%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/
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%af/
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