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 ر ــمص
 May 2022 11||  578د العد||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 وفد حقوق إنسان النواب يصل بلجيكا   
 السيسي لـ»املصريين«: »اتحملوا معانا عشان خاطر مصر«  
 ماد الدين حسين: محاولة فرض شروط ىلع الحوار الوطني غير مطروح  ع  
 موازنة مصر املقبلة.. َتعد أكبر ديون وضرائب يف تاريخها   
عسكريين بينهم النقيب أحمد بسيوني أبوالخير، يف هجوم    6مقتل   

 مسلح ىلع نقطة لحرس الحدود بالفوج األول غرب #رفح شمال سيناء  
يرات املراقبة بمستشفى العباسية سجلت  مصدر طبي يكشف مفاجأة: كام  

 ساعة   24فترة تواجد الباحث أيمن هدهود قبل رحيله ىلع مدار  

 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 ،إعالمية اتـخدم"
 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(  اختتام االجتماعات التحضيرية للجنة املصرية التونسية املشتركة

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لدور اإليسيسكو 

 )الشروق( يرسل برقية تعزية إلى السيسي يف ضحايا هجوم غرب سيناء  قطر أمير

 ( اليوم السابع)  االحتالل شهيدة الصحافة.. استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص 

 ( الشروق) إنسان النواب يصل بلجيكا حقوقوفد 

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/3757380/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/3509572.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10052022&id=13a4a6f5-15f2-4cfc-8851-978932e2b87a
https://www.youm7.com/story/2022/5/11/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84/5756998
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052022&id=58d3a397-7565-401e-bb6c-b94f11a0f9c4


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 May 2022 11 || 578العدد 

 

 

 

 

 

 

 ةالداخلية اسطورات السي ت
 )بوابة األخبار( وفاة مارينا صالح تسيطر ىلع الجلسة العامة للبرملان

قريبا. املحبوسين  عشرات  تضم  عفو  قائمة  الرئاسي”:  جماهير “العفو  وندعو   .
 )درب(  الشعب للمشاركة يف “الحوار الوطني”

لحوار    6حركة   بالدعوة  ترحب  و  وطني أبريل  ى ملستقبل يسع  : نسع كد تؤجامع.. 
 )اليوم السابع( الجميع

 )بوابة األخبار(   حزب مصر الحديثة يرحب بدعوة »األكاديمية الوطنية« للحوار الوطني

الحوار   املصرى:  الحرية  تتسع    الوطنيحزب  جديدة  لجمهورية  طريق  خارطة 
 (بوابة األخبار ) للجميع

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/3757312/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%aa%d8%b6%d9%85-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.youm7.com/story/2022/5/10/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89/5756390
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3757972/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3757972/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3757973/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1
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 (بوابة األهرام) االستماع لكافة اآلراء لحل ملف األحوال الشخصيةالسيسي: علينا 

 ( الوطن) االنفصال«الزواج بسبب كثرة ن ع  السيسي: »خايف الوالد والبنات يمتنعوا

 ( الوطن) وزير العدل: فصل كل الخاليا اإلخوانية يف القضاء.. كان عددهم بالعشرات

 ( الوطن) السيسي لـ»املصريين«: »اتحملوا معانا عشان خاطر مصر« 

 ( روقالش) غير مطروحعماد الدين حسين: محاولة فرض شروط ىلع الحوار الوطني 

 ( 21عربي) الجماعة اإلسالمية بمصر ترحب بدعوة السيسي للحوار الوطني

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/3510093.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6080890
https://www.elwatannews.com/news/details/6081334
https://www.elwatannews.com/news/details/6081070
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052022&id=cc6f7022-9d07-4b7d-9247-8843c169da0d
https://arabi21.com/story/1437082/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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 طورات املشهد االقتصاديت
 )بوابة األخبار(  يعقد اجتماعا مع املجموعة الوزارية االقتصادية السيسي

االقتصادية  التحديات  رغم  ُمطمئن  البترولية  املنتجات  جميع  احتياطي    البترول: 
 )بوابة األخبار( 

 )بوابة األخبار(مليار جنيه  5.8تراجع جماعي ملؤشرات البورصة وتخسر 

التنمية   أجل  من  الديون  ملبادلة  اإليطالي  املصري  البرنامج  مد  الدولي:  التعاون 
 )بوابة األخبار( 

تس»املال تحقيق  ية«  ىلع مل  86تهدف  ضرائب  جنيه  امليار  العام  الدخان   قبل  
 )الوطن(

لزمات اإلنتاج واملواد الخام من اإلجراءات التي  باستثناء مستالسيسي يوجه  
 )بوابة األهرام( تم تطبيقها ىلع عملية االستيراد 

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/3757683/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3757678/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3757578/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-58-%D9%85%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3757313/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/6079546
https://gate.ahram.org.eg/News/3509934.aspx
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 ( 21)عربي املئةب 14.9التضخم يف مصر يقفز إلى 

املنتجات  أغلب  الغذائية:  السلع  بنسبة    أمين  مستوردة« 20ارتفعت  »عشان   ..%  
 (الوطن)

 (الوطن) صادرات الحديد واألسمنت املصري إلى ليبيا يف يناير وفبراير تراجع

 ( 21عربي)  موازنة مصر املقبلة.. َتعد أكبر ديون وضرائب يف تاريخها

  

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/1436901/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%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
https://www.elwatannews.com/news/details/6081205
https://www.elwatannews.com/news/details/6080533
https://arabi21.com/story/1437051/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

التحقيقات  وننتظر  صالح..  مارينا  به  ماتت  الذي  املستشفى  أغلقنا    »الصحة«: 
 (الوطن)

 الزراعة

 )بوابة األخبار(  ارتفاع أسعار القمح عاملًيا خالل تعامالت الثالثاء

 ( وطنال) املياه خالل عام »الري«: مصر ستصبح أكبر دولة يف إعادة استخدام

توريد   يونيو   180السيسي:  نهاية  حتى  مستمر  واملوسم  يوميا..  قمح  طن    ألف 
 (الشروق)

 الطرق واملواصالت

 ( الشروق) عدى إمكانياتنا وطاقاتناالسيسي تتكامل الوزير: آمال وطموحات 

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/6081268
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3757641/1/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
https://www.elwatannews.com/news/details/6081481
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10052022&id=9f69b64c-2f08-4f44-ba07-dae45a9586cf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10052022&id=ffd631d4-96fb-4de4-8b4c-c71dd5fdbc65
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 )بوابة األخبار(  ء االتحاد األوربي وفرنسا وأيرلندا يف ترام اإلسكندريةسفرا

 ( بوابة األخبار) % نسبة تنفيذ املرحلة األولى لتطوير الطريق الدائري93الحكومة: 

 ( الشروق) 2023- 2022لسنة وازنة هيئة السكة الحديد نقل النواب توافق ىلع م

انفصال   بعد  الصعيد  قطارات  حركة  )فيديو(  6انتظام  املنيا  املصري )  عربات يف 
 (اليوم

 األقباط

 (بوابة األهرام) تواضروس يلتقي كهنة منطقة »األرشيديوسس« بأمريكا

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/3757677/1/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3757868/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-93-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10052022&id=9435caf1-0dbf-49ff-9436-d1ad589a3180
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594670
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594670
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594670
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594670
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594670
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594670
https://gate.ahram.org.eg/News/3510270.aspx
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 عسكري ال املشهدت اتطور 
زكى محمد  أول  البحث    الفريق  مناقشة  القوات   الرئيسييشهد  عمليات  لهيئة 

 )بوابة األخبار( املسلحة

 (بوابة األهرام)ة تيسيرات إدارة التجنيد والتعبئة لذوي الهمم من متحدي اإلعاق 

 

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/3757642/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/3509982.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
 ( املصري اليوم) البري  من معتمري قطاع غزة عبر رفح  3528عودة 

“ابراهي “أح  م مقتل  للجيش  دحماد  املوالية  املجموعات  سيناء  )  عناصر  مؤسسة 
 ( اإلنسانلحقوق 

 

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/2594207
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1523997684746629120
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1523997684746629120
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1523997684746629120
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1523997684746629120
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عسكريين بينهم النقيب أحمد بسيوني أبوالخير، يف هجوم مسلح ىلع   6مقتل  
ة سيناء لحقوق  )مؤسس  نقطة لحرس الحدود بالفوج األول غرب #رفح شمال سيناء 

 اإلنسان( 

  

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/1524320829709946880
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1524320829709946880
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1524320829709946880
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1524320829709946880
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 تطورات املشهد األمني 
الزعيم  تجديد حبس املصور   لي    45الصحفي حمدي  القاضي سمح  وابنته:  يوما.. 

 )درب(  باب الزنزانة يعني ال شايفاه وال سامعاهبرؤيته من وراء 

الحزب يحيى   شهرا يف الحبس.. “العيش والحرية”: تجديد حبس عضو  18اقترب من  
 )درب( يوما بتهمة “نشر أخبار كاذبة” 45حلوة 

تجنس   ىلع  توافق  »الداخلية«  أجنبية   42باألسماء..  بجنسيات  املصري )  مواطًنا 
 (اليوم

العباسية سجلت فترة طبي يكشف مفاجأة   مصدر : كاميرات املراقبة بمستشفى 
 (درب)  ساعة  24تواجد الباحث أيمن هدهود قبل رحيله ىلع مدار 

  

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%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b9%d9%8a%d9%85-45-%d9%8a-4/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86-18-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594652
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594652
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594652
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594652
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594652
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594652
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%b7%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a3%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9/
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ية للجنة المرصية ال كة )بوابة األخبار(اختتام االجتماعات التحضير  0 ......................................... تونسية المشير

 0 ............................................................... وزير الخارجية يؤكد دعم مرص لدور اإليسيسكو )بوابة األهرام( 

وق(أمير قطر يرسل برقية تعزية إىل السي  ي ضحايا هجوم غرب سيناء )الشر
 0 .......................................... سي ف 

ين أبو عاقلة برصاص االحت  0 ............................................ الل )اليوم السابع(شهيدة الصحافة.. استشهاد شير

وق(وفد حقوق إنسان الن  0 ................................................................................. واب يصل بلجيكا )الشر

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

لمان )بوابة األخبار(و   1 ........................................................ فاة مارينا صالح تسيطر عىل الجلسة العامة للير

ات المحبوسير  قريبا.. وندعو  ”: قائمة عفو تضم عشر ”  “العفو الرئاسي ي
ي “الحوار الوطن 

جماهير الشعب للمشاركة ف 

 1 ..................................................................................................................................... )درب(

ي جامع.. وتؤكد: نسىعأبريل ترحب بالدعوة  6حركة 
 1 ..............  لمستقبل يسع الجميع )اليوم السابع(لحوار وطن 

ي  
 1 ................................. )بوابة األخبار( حزب مرص الحديثة يرحب بدعوة »األكاديمية الوطنية« للحوار الوطن 

ي خارطة طريق لجمهورية جديدة تتسع للجميع )بوابة األخبار(
 1 ................. حزب الحرية المرصى: الحوار الوطن 

: علينا االستماع لكافة اآلراء لحل ملف األحوال الشخصية )بوابة األهرام(   2 ........................................ السيسي

ة االنفصال« )الوطن(  : »خايف الوالد والبنات يمتنعوا عن الزواج بسبب كير  2 .................................... السيسي

ي القضاء.. كان عدد
ات )الوطن(وزير العدل: فصل كل الخاليا اإلخوانية ف   2 ...................................... هم بالعشر

«: »اتحملوا معانا عشان خاطر مرص« )الوطن(   2 ........................................................ السيسي لـ»المرصيير 

وط عىل الحوار ا : محاولة فرض شر وق(عماد الدين حسير  ي غير مطروح )الشر
 2 ...................................... لوطن 

ي  ي )عربر
 2 ................................................ (21الجماعة اإلسالمية بمرص ترحب بدعوة السيسي للحوار الوطن 

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

 3 ................................................... السيسي يعقد اجتماعا مع المجموعة الوزارية االقتصادية )بوابة األخبار( 

ولية ُمطمي   رغم التحديات االقتص ول: احتياطي جميع المنتجات البير  3 ........................ ادية )بوابة األخبار(البير

ات البورصة وتخش   3 ................................................... مليار جنيه )بوابة األخبار(   5.8تراجع جماعي لمؤشر

نامج المرصي اإل  : مد الير  3 ........................... يطاىلي لمبادلة الديون من أجل التنمية )بوابة األخبار(التعاون الدوىلي

ائب عىل الدخان العام المقبل )الوطن(  86»المالية« تستهدف تحقيق   3 .................................. مليار جنيه ض 

اد )بوابة  السيسي يوجه باس ي تم تطبيقها عىل عملية االستير
تثناء مستلزمات اإلنتاج والمواد الخام من اإلجراءات النر

 3 .................................................................................................................................... األهرام(

ي مرص يقفز إىل 
ي   14.9التضخم ف   4 ............................................................................... ( 21بالمئة )عربر

 4 ............................. %.. »عشان مستوردة« )الوطن( 20أمير  السلع الغذائية: أغلب المنتجات ارتفعت بنسبة 

ي  
اير )الوطن(تراجع صادرات الحديد واألسمنت المرصي إىل ليبيا ف   4 ............................................... يناير وفير

ي  ي تاريخها )عربر
ائب ف  عد أكير ديون وض 

َ
 4 .......................................................... (21موازنة مرص المقبلة.. ت

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

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

 5 ................................ »الصحة«: أغلقنا المستشف  الذي ماتت به مارينا صالح.. وننتظر التحقيقات )الوطن( 

 5 ...................................................................................................................................... الزراعة

 5 .......................................................... الثاء )بوابة األخبار(ارتفاع أسعار القمح عالمًيا خالل تعامالت الث

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


12 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 May 2022 11 || 578العدد 

 

 

 

 

 

 

ي إعادة استخدام المياه خالل عام )الوط
 5 ............................................ ن(»الري«: مرص ستصبح أكير دولة ف 

: توريد  وق( 180السيسي  5 ................................. ألف طن قمح يوميا.. والموسم مستمر حنر نهاية يونيو )الشر

 5 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

وق(كامل الوزير: آمال وطموحات السيسي تتعدى إمكانياتنا وطاقاتنا   5 ................................................. )الشر

ي ترام اإلسكندرية )بوابة األخبار(
ي وفرنسا وأيرلندا ف   6 .................................................... سفراء االتحاد األوربر

 6 ....................................... % نسبة تنفيذ المرحلة األوىل لتطوير الطريق الدائري )بوابة األخبار( 93الحكومة: 

وق( 2023- 2022نقل النواب توافق عىل موازنة هيئة السكة الحديد لسنة   6 ........................................ )الشر

ي المنيا )فيديو( )المرصي اليوم(  6م حركة قطارات الصعيد بعد انفصال انتظا
 6 .................................. عربات ف 

 6 .......................................................................................................................................... األقباط

ي كهنة منطقة »األرشيديوسس« بأمريكا )بوابة األهرام(
وس يلتفر  6 ..................................................... تواض 

 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

 7 ................ لمسلحة )بوابة األخبار(الفريق أول محمد زىك يشهد مناقشة البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات ا

ات إدارة التجنيد والتعبئة لذوي الهمم من متحدي اإلعاقة )بوابة األهرام(   7 .......................................... تيسير

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 

ي )المرصي اليوم( 3528عودة   8 .......................................................... من معتمري قطاع غزة عير رفح الير

 8 ................... قتل “ابراهيم حماد “أحد عناض المجموعات الموالية للجيش )مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان( م

ي هجوم مسلح عىل نقطة لحرس الحدود بالفوج األول   6مقتل 
، ف  ي أبوالخير

عسكريير  بينهم النقيب أحمد بسيوب 

 9 ..................................................................... ال سيناء )مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان( غرب #رفح شم

  
 10 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي حمدي الزعيم 
ي سمح  45تجديد حبس المصور الصحف 

ي  يوما.. وابنته: القاض 
ىلي برؤيته من وراء باب الزنزانة يعن 

 10 ........................................................................................................ ال شايفاه وال سامعاه )درب(

ب من  ي الحبس.. “العيش والحرية”: تجديد حبس عضو الحزب يحنر حلوة  18اقير
يوما بتهمة “نشر   45شهرا ف 

 10 ................................................................................................................... أخبار كاذبة” )درب( 

ا بجنسيات أجنبية )المرصي اليوم( 42لداخلية« توافق عىل تجنس باألسماء.. »ا
ً
 10 .............................. مواطن

ات المراقبة بمستشف  العباسية س ي يكشف مفاجأة: كامير ة تواجد الباحث أيمن هدهود قبل  جلت مصدر طنر فير

 10 .................................................................................................. ساعة )درب( 24رحيله عىل مدار 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


                                 

 
 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 والصحافة واإلعالم املرصد للنشر
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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
https://almarsad.co.uk/

