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 December 2022 23||  732العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . عثمان   _شريف # اإلمارات تفرج عن الضابط املصري السابق   

 . وصنافير يف البحر األحمر _تيران  # ر توقف تنفيذ اتفاقية  "أكسيوس": مص  

االشتراكيون الثوريون يطالبون بتأسيس جبهة ضد قانون صندوق قناة   
 . السويس 

 نقطة أساس.   300املركزي املصري يرفع أسعار الفائدة   

 . جنيه شهريا   2500بنوك تخفض حدود السحب النقدي بالخارج إلى     

قائد القوات املركزية األمريكية مصر تلعب دوًرا هاًما يف تحقيق األمن   
 . واالستقرار باملنطقة 

 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
 )امليادين(  افير يف البحر األحمر"أكسيوس": مصر توقف تنفيذ اتفاقية تيران وصن

 ( 42)القاهرة شريف عثمان  سابقالصري املضابط الاإلمارات تفرج عن 

 (األخبار)بوابة  عمق العالقات املصرية التنزانيةيؤكد ىلع  شكري

 هرام( )بوابة األكة طالبان  يرسل رسالة الى حر شيخ األزهر

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3:-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://www.cairo24.com/1716001
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3972371/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4
https://gate.ahram.org.eg/News/3907770.aspx
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 )بوابة األخبار(  سفير مصر بمدغشقر يلتقي رئيس مجلس الشيوخ امللجاشي 

لزيارة األزهر  إندونيسيا يدعو شيخ  العاملي    رئيس  املؤتمر  البالد وحضور فعاليات 
 وابة األهرام( )ب  األول لفقه الحضارة

 

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/3972689/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-
https://gate.ahram.org.eg/News/3907347.aspx
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 طورات السياسة الداخليةت
 صندوق قناة السويس أسيس جبهة ضد قانون يطالبون بت االشتراكيون الثوريون 

 )درب(

د. عالية املهدي رافضة مشروع صندوق قناة السويس: يجب توجيه فائض إيراداتها  
 )درب( للموازنة ال الخصم منها.. إحنا دولة مديونة ومحتاجين كل جنيه

السيسي حرص ىلع طرح مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس  ضياء رشوان:  
 هرام()بوابة األ بشكل علني

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%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3/
https://daaarb.com/%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%af%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b6%d8%a9-%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/
https://gate.ahram.org.eg/News/3907748.aspx
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 )بوابة األهرام(   الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ستظل مصرية تحت سيادة مصرية

لن نسمح بوجود مستثمر أجنبي يف    :رًدا ىلع الفريق مميش  ربيعالفريق أسامة  
 )درب(إدارة قناة السويس 

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/3907129.aspx
https://daaarb.com/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7/
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 تطورات املشهد االقتصادي
سعر الفائدة ىلع اإليداع    ..نقطة أساس   300املركزي املصري يرفع أسعار الفائدة  

 )األناضول(  باملئة  16.25صعد إلى 

 )مصراوي( بنكا األهلي ومصر يرفعان عمولة سحب الدوالر واملشتريات بالخارج 

جنيه شهريا.. وزيادة رسوم    2500بنوك تخفض حدود السحب النقدي بالخارج إلى  
 )درب( السحب الكاش واملشتريات

 ( 21)عربي مليون دوالر من صندوق النقد لسداد فوائد قرض قديم   347مصر تقترض 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%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%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-300-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3/2770675#:~:text=%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%AA%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83,%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A5%D9%84%D9%89%2016.75%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9.
https://www.masrawy.com/news/news-banking/details/2022/12/22/2343796/%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a5%d9%84/
https://arabi21.com/story/1482605/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-347-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
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السيسي يوافق ىلع قرض إضايف من أملانيا إلعادة تأهيل محطات كهرباء مائية 
 )درب( %.. مقابل إعفاء بنك التعمير األملاني من الضرائب 2بفائدة  

ضعف"  "نقاط  االئتماني..  التصنيف  بتخفيض  أوروبية  تهديدات  تواجه    مصر 
 ( 21)عربي

أسامة ربيع: ندرس مشروع سفن عمالقة وأحواض نقل بضائع وحبوب بتمويل من  
 )درب( صندوق قناة السويس

مدبولي: تسريع إجراءات اإلفراج عن السلع بالجمارك خاصة االستراتيجية قبل شهر  
 (األخبار)بوابة  رمضان

الغاز    السيسي من  ملواردنا  األمثل  االقتصادي  االستغالل  بتحقيق  يوجه 
 ار()بوابة األخب والبترول 

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%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86/
https://arabi21.com/story/1482624/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B6%D8%B9%D9%81
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3972508/1/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3972563/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7
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البحر  ا يف  مصر  بها  تقوم  التي  واالستكشاف  البحث  أنشطة  الرئاسي:  ملتحدث 
 )بوابة األهرام(  املتوسط تتم وفقًا ملبادئ القانون الدولي

 )بوابة األخبار( مصر بالخرطوم يلتقي وزير الطاقة والنفط السوداني املكلف سفير

 (األخبار)بوابة  الصناعة يف غينيا االستوائية سفير مصر بـ ماالبو يلتقي وزير 

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/3907218.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3972681/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3972684/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%A0%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%88%D8%A7
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 العسكري  املشهدت اتطور 
مصر تلعب دوًرا هاًما يف تحقيق األمن واالستقرار قائد القوات املركزية األمريكية  

 )بوابة األهرام( باملنطقة

 هرام()بوابة األ  لليوبيل الذهبي لسالح اإلشارةقرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية  

أكاديمية   مع  تعاون  بروتوكول  توقع  املسلحة  للقوات  البيطرية  الخدمات  إدارة 
 )بوابة األهرام( البحث العلمي والتكنولوجيا

  

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/3907645.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3907624.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3907353.aspx
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 طورات املشهد األمني ت
الدولة   الغني    أمن  عبد  أمير  التشكيلي  الفنان  حبس  استمرار  يف    15تقرر  يوما 

 )درب(" نشر أخبار كاذبة“  بـاتهامه 

 

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%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/
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