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 May 2022 10||  577العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 هل تنجح الرباط يف إقناع القاهرة باالعتراف بمغربية الصحراء؟   
مصطفى بكري: هناك حالة احتقان مجتمعي والطبقة املتوسطة سحقت   

 والفقراء يعانون  
 باملئة    14.9.. قفز إلى  التضخم يف مصر يرتفع أكثر من املتوقع  
 »خلوا بالكم من فلوسكم«.. عمرو أديب يوجه نصيحة للمصريين   
   السيسي يستقبل قائد القيادة املركزية األمريكية  
 وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة املركزية األمريكية.. فيديو   
 "حماية الصحفيين" تطالب بزيادة الضغوط الدولية ىلع السيسي  

 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
 د المصـرىالمرص

 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
وزير   50مراكش تستضيف االجتماع الوزاري للتحالف الدولى لهزيمة داعش بمشاركة  

 )بوابة األهرام( خارجية بعد غد

خ وزير  مع  ناقشت  اشكري:  القضية  املغرب  اإلرهاب ارجية  ومكافحة    لفلسطينية 
 )الوطن(

 هرام(بوابة األ ) املغرب تعرب عن دعمها الكامل لألمن املائي املصري

 )بوابة األخبار(  ن الشريفين السيسي يطمئن هاتفيا ىلع صحة خادم الحرمي

  وظيفة ملحق دبلوماسي بمسابقة  »الخارجية« تبدأ اليوم تلقي طلبات االلتحاق  
 ( ابة األهراموب)

 ( 21عربي) هل تنجح الرباط يف إقناع القاهرة باالعتراف بمغربية الصحراء؟ 

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/3508693.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6079186
https://gate.ahram.org.eg/News/3509150.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756892/1/%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%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-
https://gate.ahram.org.eg/News/3509228.aspx
https://arabi21.com/story/1436816/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 ات السياسة الداخليةتطور 
 )بوابة األهرام(  وعات مبادرة "حياة كريمة"وقف التنفيذي ملشرالسيسي ُيتابع امل

يف تأسيس عشرات النقابات املستقلة    عى طالل شكر: شاركالتحالف الشعبي ين
 )درب( وبناء قدراتها.. فقدنا نموذًجا للمنظم النقابي واملدرب العمالي 

 (بوابة األخبار) إعالن أسماء املرشحين النتخابات املنظمات النقابية العمالية 

عمرو الشوبكي للجزيرة مباشر: ىلع جميع القوى السياسية يف مصر استثمار دعوة 
 ( الجزيرة) السيسي للحوار )فيديو(

مستشفى   داخل  صالح«  »مارينا  وفاة  بشأن  عاجل  ببيان  يتقدم  النور  حزب 
 ( الوطن) للعيون

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/3508809.aspx
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b9%d9%89-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%83%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a3/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3757197/1/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/5/10/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
https://www.elwatannews.com/news/details/6079780
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“املصري الديمقراطي” تحذر من “مخالفات” مؤثرة ىلع نزاهة االنتخابات العمالية:  
  من حقها يف الترشح التقسيم واشتراطات التقديم والطعون حرمت أعدادا كبيرة  

 (درب)

فلوس«   معاهم  اللي  و»الشوية  البلد  يف  طاحنة  أزمة  هناك  داود:  الدين  ضياء 
 (درب) بيتحكموا يف االقتصاد 

 والفقراء  سحقت  املتوسطة والطبقة مجتمعي  احتقان حالة هناكمصطفى بكري: 
 ( الرابط) يعانون

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%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a4/
https://daaarb.com/%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%b7%d8%a7%d8%ad%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84/
https://twitter.com/cairo24_/status/1523766724427862016
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 طورات املشهد االقتصاديت
 )بوابة األخبار(   مليار جنيه  6.6البورصة تختتم تعامالتها بتراجع رأس املال السوقي  

 )بوابة األخبار( مليون يورو منح تنموية جديدة بين مصر واالتحاد األوروبي   138

ا  93.5التخطيط:   جنيه  الصمليار  لقطاع  ُموّجهة  التحويلية  ستثمارات  )بوابة  ناعة 
 ألخبار(ا

رقم القياسي للصناعات التحويلية واالستخراجية خالل شهر  % انخفاضا يف ال 1.64
 )بوابة األهرام( 2022فبراير 

- 2022يار جنيه استثمارات عامة موجهة للخدمات الصحية بخطة  مل  45.9التخطيط:  
 )الشروق(  0232

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/3756543/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756404/1/138-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756492/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-935-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8F%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756492/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-935-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8F%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756492/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-935-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8F%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756492/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-935-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8F%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/3508346.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052022&id=d773a585-f4fb-4c77-a31f-91f74e7e5c73
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  مليار جنيه   71تريليون و   2املتوقعة ملشروع املوازنة الجديد  إجمالي املصروفات  
 )بوابة األهرام( 

و 11 العامة  اإليرادات  زيادة يف  زيادة يف  %18  العام    يراداتإلا%  بموازنة  الضريبية 
 )الشروق( الي املقبلامل

التخطيط:   الخدمات    69.2وزيرة  لقطاع  موجهة  عامة  استثمارات  جنيه  مليار 
 )الشروق( التعليمية

 (بوابة األخبار) 2022%( لشهر أبريل 3.7ارتفاع معدل التضخم الشهري )

 ( الشروق) جنيه لنقل امللكية 3900الشهر العقاري: املصاريف اإلدارية ال تتعدى 

 ( 21عربي)  باملئة  14.9يرتفع أكثر من املتوقع.. قفز إلى  التضخم يف مصر

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/3508508.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052022&id=5db0f24d-fc94-435f-978b-954309d971a5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052022&id=1cfc3837-3b81-4d3f-84e3-47242c4361ae
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3757126/1/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-(37-)-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052022&id=58818bb1-1591-42ab-b6c6-a10bb9f1913a
https://arabi21.com/story/1436869/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-14-9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 (املصري اليوم) »خلوا بالكم من فلوسكم«.. عمرو أديب يوجه نصيحة للمصريين

 الصحة 

 شروق(ال) اصيل املأساةيروي تفالحقني أنا بموت.. زوج مارينا صالح 

ويؤكد:   الشامل..  الصحي  التأمين  بمشروع  الصحة  أداء  ينتقد  منصور  إيهاب 
 (درب) املواطنون يعانون يف استخراج قرارات العالج ىلع نفقة الدولة

 مؤسسات دينية 

أمر  واحد  وحاكم  واحد  وعلم  واحدة  دولة  املسلمين يف  األوقاف: جمع  وزير 
 )بوابة األخبار( مستحيل

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/2593679
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10052022&id=1a4f6734-af4c-46ac-9acd-5058fc9ca586
https://daaarb.com/%d8%a5%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756515/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
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 الزراعة

 ( 21عربي) ملاذا يعزف فالحو مصر عن توريد القمح للحكومة رغم العقوبات؟ 

 )بوابة األخبار( »املركزي لإلحصاء« يكشف خريطة إنتاج القمح يف مصر

 )الوطن(  أسعار القمحقرارات هندية غير سارة للمستهلكين ترفع 

 ( املصري اليوم)يواجه فحوص جودة وتكلفة شحن مرتفعة إلى مصر  الهنديالقمح 

 الطرق واملواصالت

 (الوطن)  وزير النقل: لن نقطع عيش امليكروباص ىلع الطريق الدائري

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/1436851/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756645/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-
https://www.elwatannews.com/news/details/6079051
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2593520
https://www.elwatannews.com/news/details/6079744
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»العتبة   النقل: تشغيل خط مترو  يوليو    -وزير    2022الكيت كات« رسميا منتصف 
 )الوطن(

إبريل   يف  للمواصالت  واحد  كارت  للمونوريل  2023الوزير:  التجريبي  والتشغيل   ..
 ( الوطن) بنوفمبر

 (الشروق) وزير النقل يعتذر ألهالي الزمالك.. ويؤكد: أكبر املستفيدين من املترو

 أخرى

 (الوطن ) هبوط أرضي يف املعادي وانهيار سور يف البساتين

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/6078811
https://www.elwatannews.com/news/details/6079750
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10052022&id=8cfd0ab0-4c4a-4981-8b9a-e19ad7bc6788
https://www.elwatannews.com/news/details/6079318
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار( السيسي يستقبل قائد القيادة املركزية األمريكية

يؤكد أهمية التعاون العسكري بين مصر والواليات املتحدة لصون السلم  السيسي  
 )بوابة األهرام( واألمن بمنطقة الشرق األوسط

حرس الحدود يضبط مليون قرص مخدر وأسلحة تحوي كالشينكوف وآر بي جي..  
 بع( يوم السا )الفيديو 

 )الوطن(  وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة املركزية األمريكية.. فيديو

 

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/3756594/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756594/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756594/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://gate.ahram.org.eg/News/3508778.aspx
https://www.youm7.com/story/2022/5/9/%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A2%D8%B1/5755098
https://www.elwatannews.com/news/details/6079147
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 تطورات املشهد األمني 
جنايات بنها لـ أمين شرطة قتل شقيقين: السالح لحماية الناس وليس إرهابهم 

 )الوطن(  يو«»فيد

عنف.. شرو بأعمال  والتورط  إرهابية  لجماعة  االنتماء  رئاسي عدم  بعفو  اإلفراج    ط 
 )بوابة األخبار( 

بعد نحو عامين يف الحبس االحتياطي.. املحامي محمد فتحي: محكمة الجنايات  
 )درب( ُتخلي سبيل عبد الرحمن محسن مشجع الزمالك

حبس   العامة:  وإيداع    3النيابة  واقع  10أشخاص  يف  مالحظة  دار  ة  آخرين 
 )درب( التحرش بأجنبيتين يف األهرامات

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/6078886
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756494/1/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%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-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-3-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b9-10-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a/
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تجديد   املصري:  نظر  وماهينور  نوهان..  عمرو  الحقوقي  املحامي  سنوات    3حبس 
 )درب( حبس لتأديته عمله يف قسم شرطة

 ( 21عربي) "حماية الصحفيين" تطالب بزيادة الضغوط الدولية ىلع السيسي

هالة فهمي.. إعالمية حملت كفنها ىلع الهواء وهاجمت مرسي واإلخوان ومتهمة  
 (درب) بمشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها: تاريخي يرد )بروفايل(

بعد وفاة أيمن هدهود بالعباسية.. راوية مختار تتقدم بطلب إحاطة للصحة:  
 (درب) التجاوزات تكررت.. نريد معرفة حقيقة اإلهمال والتقاعس اإلداري

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%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d9%86%d9%88%d9%87/
https://arabi21.com/story/1436806/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://daaarb.com/%d9%87%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%87%d9%85%d9%8a-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%aa-%d9%83%d9%81%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a3%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%af%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ae/


11 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 May 2022 10 || 577العدد 

 

 

 

 

 

 

: استلمت جواب »جميل«  حعبد الفتاليلى سويف تروي تفاصيل زيارتها لنجلها عالء  
 (درب) منه.. ومنعوا دخول روايات وراديو له

سبيل   تخلي  الجنايات  يف    17باألسماء..  بينها    4متهما  دولة..  أمن  حصر  قضايا 
 (درب) سبتمبر الثانية”   20“أحداث 

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%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%b9/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-17-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-4/
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 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية
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ي طلبات االلتحاق بمسابقة وظيفة ملحق دبلوماسي )بوابة األهرام(
 0 ........................ »الخارجية« تبدأ اليوم تلق 

اف ي إقناع القاهرة باالعت 
ي  هل تنجح الرباط ف   0 ................................................. (21بمغربية الصحراء؟ )عرئ 

 1 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

وعات مبادرة "حياة كريمة" )بوابة األهرام( تابع الموقف التنفيذي لمشر  1 ........................................ السيسي يُ

ات النقابات المستقلة وبناء قدراتها.. فقدنا نموذًجا   ي تأسيس عشر
ي ينىع طالل شكر: شارك ف  التحالف الشعب 

ي والمدرب العماىلي )درب(  1 ............................................................................................ للمنظم النقائ 

 1 ............................................ إعالن أسماء المرشحئ   النتخابات المنظمات النقابية العمالية )بوابة األخبار( 

: عىل جميع ال ي مرص استثمار دعوة السيسي للحوار )فيديو( عمرو الشوبكي للجزيرة مباشر
قوى السياسية ف 

 1 .................................................................................................................................. )الجزيرة( 

 1 ............................  للعيون )الوطن( حزب النور يتقدم ببيان عاجل بشأن وفاة »مارينا صالح« داخل مستشق  

اطات التقديم   ” تحذر من “مخالفات” مؤثرة عىل نزاهة االنتخابات العمالية: التقسيم واشت  “المرصي الديمقراطي

شح )درب( ي الت 
ة من حقها ف   2 ....................................................................... والطعون حرمت أعدادا كبت 

ي االقتصاد )درب(
ي البلد و»الشوية الىلي معاهم فلوس« بيتحكموا ف 

 2 .......... ضياء الدين داود: هناك أزمة طاحنة ف 

 2 ................... كري: هناك حالة احتقان مجتمىعي والطبقة المتوسطة سحقت والفقراء يعانون )الرابط(مصطق  ب 

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ي 
اجع رأس المال السوف   3 ...................................... مليار جنيه )بوابة األخبار(  6.6البورصة تختتم تعامالتها بت 

ي )بوابة األخبار(   138  3 .......................................... مليون يورو منح تنموية جديدة بئ   مرص واالتحاد األوروئ 

 3 .............................. مليار جنيه استثمارات ُموّجهة لقطاع الصناعة التحويلية )بوابة األخبار(  93.5التخطيط:  

اير  1.64 ي الرقم القياسي للصناعات التحويلية واالستخراجية خالل شهر فت 
 3 .. )بوابة األهرام(  2022% انخفاضا ف 

وق(  2023-2022نيه استثمارات عامة موجهة للخدمات الصحية بخطة  مليار ج 45.9التخطيط:    3 ........... )الشر

وع الموازنة الجديد إجماىلي المرصوفات   4 .....................مليار جنيه )بوابة األهرام( 71تريليون و  2المتوقعة لمشر

ي اإليرادات العامة و11
ي اإليرادات18% زيادة ف 

وق(  % زيادة ف  يبية بموازنة العام الماىلي المقبل )الشر
 4 ............ الرص 

وق(مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الخدمات التعليمية )ال 69.2وزيرة التخطيط:    4 ..................... شر

 4 ................................................. )بوابة األخبار( 2022%( لشهر أبريل 3.7ارتفاع معدل التضخم الشهري ) 

وق( 3900الشهر العقاري: المصاريف اإلدارية ال تتعدى   4 ........................................ جنيه لنقل الملكية )الشر

ي مرص يرتفع أكتر من المتوقع.. قفز إىل 
ي  14.9التضخم ف   4 .................................................. (21بالمئة )عرئ 

 5 ................................................................................................... تطورات المحور المجتمع  

 5 ..................................................................................................................................... اإلعالم 

 5 ........................................ »خلوا بالكم من فلوسكم«.. عمرو أديب يوجه نصيحة للمرصيئ   )المرصي اليوم(

 5 .................................................................................................................................. الصحة

https://almarsad.co.uk/
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ي أنا بموت.. زوج مارينا صالح يروي تفاصيل ا
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 5 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات
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 6 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

 6 ...................................................... وزير النقل: لن نقطع عيش الميكروباص عىل الطريق الدائري )الوطن( 

و »العتبة   7 ............................ )الوطن( 2022الكيت كات« رسميا منتصف يوليو   -وزير النقل: تشغيل خط مت 

ي إبريل  
ي للمونوريل بنوفمت  )الوطن(2023الوزير: كارت واحد للمواصالت ف   7 ..................... .. والتشغيل التجريب 

وق( و )الشر  7 .......................................... وزير النقل يعتذر ألهاىلي الزمالك.. ويؤكد: أكت  المستفيدين من المت 

 7 ............................................................................................................................................ أخرى

ي البساتئ   )الوطن(
ي المعادي وانهيار سور ف 

ي ف 
 7 ..................................................................... هبوط أرض 

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

 8 ............................................................... )بوابة األخبار(  يسي يستقبل قائد القيادة المركزية األمريكيةالس 

ق األوسط  السيسي يؤكد أهمية التعاون العسكري بئ   مرص والواليات المتحدة لصون ال سلم واألمن بمنطقة الشر

 8 ............................................................................................................................ )بوابة األهرام( 

.. فيديو )اليوم السابع( ي ي ج   8 ............ حرس الحدود يضبط مليون قرص مخدر وأسلحة تحوي كالشينكوف وآر ئ 

ي قائد القيادة المركزية ا
 8 ............................................................ ألمريكية.. فيديو )الوطن( وزير الدفاع يلتق 

  
 9 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

: السالح لحماية الناس وليس إرهابهم »فيديو« )الوطن( طة قتل شقيقئ    9 ...................... جنايات بنها لـ أمئ   شر

وط اإلفراج بعفو رئاسي )بوابة األخبار(  9 ...................... عدم االنتماء لجماعة إرهابية والتورط بأعمال عنف.. شر

خىلي سبيل عبد الرحمن محسن  
ُ
: محكمة الجنايات ت .. المحامي محمد فتحي ي الحبس االحتياطي

بعد نحو عامئ   ف 

 9 ................................................................................................................. مشجع الزمالك )درب( 

ي األهرامات )درب( 10أشخاص وإيداع  3النيابة العامة: حبس 
ي واقعة التحرش بأجنبيتئ   ف 

 9 . آخرين دار مالحظة ف 

ي عمرو نوهان.. وماهينور المرصي: 
ي قسم   3نظر تجديد حبس المحامي الحقوف 

سنوات حبس لتأديته عمله ف 

طة )درب(   10 ........................................................................................................................... شر

ي  " تطالب بزيادة الضغوط الدولية عىل السيسي )عرئ   10 ............................................ ( 21"حماية الصحفيئ  

.. إعالمية حملت كفنها عىل الهواء وهاجمت مرسي واإلخوان ومتهمة بمشاركة جماعة إرهابية لتحقيق   هالة فهمي

ي يرد )بروفايل( )درب(
 10 ............................................................................................ أغراضها: تاريح 

بعد وفاة أيمن هدهود بالعباسية.. راوية مختار تتقدم بطلب إحاطة للصحة: التجاوزات تكررت.. نريد معرفة  

 10 ........................................................................................ حقيقة اإلهمال والتقاعس اإلداري )درب(

ليىل سويف تروي تفاصيل زيارتها لنجلها عالء عبد الفتاح: استلمت جواب »جميل« منه.. ومنعوا دخول روايات  

 11 ..................................................................................................................... وراديو له )درب( 

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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ي   17باألسماء.. الجنايات تخىلي سبيل 
سبتمت  الثانية” )درب(  20قضايا حرص أمن دولة.. بينها “أحداث  4متهما ف 

 ............................................................................................................................................ 11 

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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