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 ر ــمص

 December 2022 8||  723العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

   السيسي يتوجه إلى الرياض للمشاركة يف القمة العربية الصينية األولى  

   الكويت توقف استقدام العمالة املصرية.. والقاهرة ترد  

   مليار دوالر من شركاء التنمية قبل منتصف العام املقبل   1.6مصر تتسلم   

   بيان عاجل من البنك املركزي حول الحسابات املصرفية للعمالء  

   الحكومة تنفي تعرض مصر لإلفالس بسبب الديون وفاتورة خدمة الدين  

   % خالل نوفمبر املاضي 2.5اإلحصاء: التضخم الشهري يرتفع بنسبة   

 حضور السيسي كشف الهيئة للطلبة املتقدمين لألكاديمية العسكرية  

 أكتوبر” بعد رده األموال التي استولى عليها   6إخالء سبيل رئيس أمناء “  

  

 

 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    األولى  للمشاركة يف القمة العربية الصينية  الرياض السيسي يتوجه إلى  

 األخبار(

 (21)عربي الكويت توقف استقدام العمالة املصرية.. والقاهرة ترد 

 )الشروق( مباحثات مصرية أمريكية ىلع هامش منتدى غاز شرق املتوسط

وزير املالية يوجه بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة اإللكترونية  
 )درب( أبريل املقبل 03لـ 

 )بوابة األخبار( السيسي يهنئ جمهورية فنلندا بذكرى يوم االستقالل 

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/3960056/1/%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%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3960056/1/%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%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://arabi21.com/story/1479700/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122022&id=e22fc9a0-6910-4b0b-ad0a-35df4ad4c40e
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a7/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3959591/1/%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%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-
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 )بوابة األخبار(  بشرى سارة للمصريين بالسعودية املتهمين بقضايا مالية

األمريكية  املصرية  املساعدة  اتفاقية  بشأن  تعديالت  ىلع  توافق   الحكومة 
 )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/3959896/1/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122022&id=4414976f-da4b-4384-84fb-b33f4eed7a2c
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 اسة الداخليةتطورات السي 
 )بوابة األهرام(  تعيين إيمان عبد الحافظ مندوًبا مساعًدا بهيئة قضايا الدولة 

 )بوابة األخبار(  ررئيس الوزراء: تم إقرار وثيقة ملكية الدولة يف وقت قصي

 )الوطن(   مجلس الوزراء: ال صحة العتزام إلغاء الدعم التمويني ىلع السلع األساسية

 )الشروق( مليون جنيه   160التضامن: تكلفة التأثيث بجزيرة الوراق بلغت حتى اآلن 

القانون   العمل:  قانون  استماع حول  لتنظيم جلسات  “النواب”  تدعو  الخدمات  دار 
 )درب( الحظاتالجديد ُمجرد تعديل للقانون الحالي ومن حق الجميع إبداء امل

  

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/3871167.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3959499/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%85-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/6368063
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122022&id=d13abacb-fc20-4bbb-aa90-4d22d99eb27b
https://daaarb.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
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 تطورات املشهد االقتصادي
تتسلم   املقبل  1.6مصر  العام  منتصف  قبل  التنمية  شركاء  من  دوالر  )بوابة    مليار 

 األخبار(

 )بوابة األخبار(وزير املالية: نتوقع زيادة حصيلة صادرات الغاز إلى مليار دوالر شهريا 

 )بوابة األخبار( مليار دوالر  32 لـ  2022معيط: ارتفاع حجم صادرات مصر يف 

 )بوابة األهرام(  املصرفية للعمالءبيان عاجل من البنك املركزي حول الحسابات 

مليار جنيه لتحسين البنية    100»العربي لالقتصاد« لقناة الحياة: الحكومة أنفقت  
 )الوطن(  التحتية الرقمية

 )الوطن(  الحكومة: ال صحة الرتفاع الدوالر الجمركي.. »تم إلغاؤه«

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/3959803/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-16-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3959803/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-16-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3959348/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3959309/1/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2022-%D9%84%D9%8032-
https://gate.ahram.org.eg/News/3870906.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6368196
https://www.elwatannews.com/news/details/6368057
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 )الوطن(  الحكومة ترد ىلع مزاعم بيع أصول الدولة وسر االستحواذات الخليجية

 )الشروق(  الوزراء ينفي ادعاءات بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية

 )الشروق(  الحكومة تنفي ادعاءات سعر صرف الجنيه ومزاعم نقص الدوالر يف مصر

 )الشروق(  الحكومة تنفي تعرض مصر لإلفالس بسبب الديون وفاتورة خدمة الدين

 )الشروق(% خالل نوفمبر املاضي 2.5اإلحصاء: التضخم الشهري يرتفع بنسبة  

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/6368036
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122022&id=85145796-46c4-4202-96ac-ba45ed82de60
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122022&id=3f4985c4-83c6-4c40-b3c8-26ce60532732
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122022&id=7d08f438-c908-4dfd-840a-8872a9ba5dfa
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122022&id=4b6d2f4e-d82d-406a-af86-c1e5f5294611
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املصريون؟  ينتظرها  التي  السيناريوهات  ما  مصر..  النقد ألجل    مع جلسة صندوق 
 ( 21)عربي

  

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/1479697/%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

قرار   ضد  مصر”  “مدى  دعوى  تحجز  الدولة  مفوضي  برفض هيئة  لإلعالم”  “األىلع 
 )درب(  ترخيص املوقع لكتابة التقرير وعرضه ىلع املحكمة

الشائعات   نمو  يف  يساهم  األزمات  وقت  الحكومة  صوت  اختفاء  عيسى:  إبراهيم 
 شروق()ال واألكاذيب 

 مؤسسات دينية 

 )الوطن(  خالد الجندي: أكذوبة الطالق الشفوي دمرت آالف األسر املصرية 

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%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%89-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b6%d8%af/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122022&id=73052c7a-12b5-43bf-9687-06e3b310df5c
https://www.elwatannews.com/news/details/6368165
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 هرام( )بوابة األ  2023قبول دفعة جديدة من املجندين بالقوات املسلحة أبريل 

السيس حضور  صور  ينشر  الرئاسي  املتقدمين  املتحدث  للطلبة  الهيئة  كشف  ي 
 )بوابة األهرام(  لألكاديمية العسكرية 

العسكرية  األكاديمية  لطالب  اإللكترونية  االختبارات  نتائج  ىلع  يطلع    السيسي 
 )الوطن(

الكورية   املقاتلة  ىلع    T/FA-50الطائرة  قادرة  محلًيا  مصر  ستصنعها  التي 
 )الدفاع العربي(  حمل صاروخي كروز

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/3870477.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3870251.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6367836
https://www.defense-arabic.com/2022/12/07/%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%d8%b1%d9%8a%d8%a9-t-fa-50-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9/
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 )الدفاع العربي( ” املصرية تظهر بتسليح جديد2أم  29- طائرة “ميغ

•

اإلنتا الحساب  وزير  الستعراض  للشركات  العمومية  الجمعيات  يترأس  الحربي  ج 
 )الوطن( الختامي 

باملجمع    يف   عامليخبير   النابض  القلب  املسلحة    الطبيجراحة  للقوات 
 )موقع وزارة الدفاع املصرية( باإلسكندرية

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 تطورات املشهد األمني 
أمناء    4“تبلغ قيمتها   العامة: إخالء سبيل رئيس مجلس  النيابة  مليارات جنيه”.. 

 )درب( عليها أكتوبر” بعد رده وتنازله عن األموال التي استولى 6جامعة “

)بوابة  و أديب من سب محمد رمضان  »لو محدش رباك أنا هربيك«.. حيثيات براءة عمر
 األخبار(

  

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%a8%d9%84%d8%ba-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%aa%d9%87%d8%a7-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3959377/1/-%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%83--%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3959377/1/-%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%83--%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D9%85
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