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 ر ــمص
 May 2022 16||  581العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 إسرائيلي يف مصر حملة تدعو لـ “عاصفة تغريد" لوقف مهرجان   
 مصر تكشف عن تفاصيل خطة واسعة لبيع أصول مملوكة للدولة  
 فخري الفقي: التضخم الحالي غير مسبوق ومعقد للغاية  
 أولى صور حصن الجيش املصري الجديد… األوكتاجون  
 الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع الوطني بتشاد  
عملياته ضد الجيش املصري يف  تقريرًا عن حجم  يصدر  تنظيم والية سيناء   

 شعبان الى التاسع من شوال.   21محافظة شمال من املدة  
 أول صورة لجمال عبد الحكيم آخر سجناء تيران وصنافير »ىلع األسفلت«  

 

 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


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 May 2022 16 ||  581العدد 

 

 

 

 

 

 

 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


0 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 May 2022 16 ||  581العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21)عربي مهرجان إسرائيلي يف مصرعاصفة تغريد" لوقف  “لـ  حملة تدعو 

 (21)عربي  السيسي أنقذ مصر يف مرحلة تاريخية صعبة سعّيد:

 )الوطن(  السيسي يقدم واجب العزاء يف وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الخضراء   التجارية  البعثة  وفد  زيارة  بمناسبة  فعالية  يف  ُيشارك  الخارجية  وزير 
 )الشروق(  األمريكي

  "ألىلعواتباشر اجتماعاتها بالقاهرة بحضور وفدى "النواب    الليبي  الدستورياملسار  
 )اليوم السابع( 

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/1438119/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1437799/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/6087139
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052022&id=7fdbb369-501a-4a44-a1c1-71442a27f6e8
https://www.youm7.com/story/2022/5/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89/5762651
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سد النهضة.. رئيس الوزراء: لن نقبل أي ضرر ىلع مواردنا املائية.. ونتعامل بالحكمة  
 )الشروق( والهدوء مع األشقاء

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052022&id=af873194-585b-40fb-9025-964119d97b38
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي ماذا وراء دعوة السيسي لتعديل قانون األحوال الشخصية؟ 

)بوابة   قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية
 األخبار(

قناة   تصنيف  من  رفعت  الجديدة  القناة  األهرام:  ضيافة  يف  ربيع  أسامة  الفريق 
 )بوابة األهرام(السويس 

 )الوطن(  2030دولة أوروبية متقدمة بحلول  15مدبولي: عدد سكان مصر سيعادل 

الس احتكار  عقوبة  للحبس  احذر  تصل  وغرامة    5لع:  جنيه   4سنوات    ماليين 
 )الوطن(

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/1437657/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3762337/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%86%D8%B7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3762337/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%86%D8%B7
https://gate.ahram.org.eg/News/3515098.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6088951
https://www.elwatannews.com/news/details/6088276
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 )الوطن(  بالغ للنائب العام ضد إسالم البحيري بتهمة ازدراء األديان

 )بوابة األهرام( عاًما   87رحيل الكاتب الكبير صالح منتصر عن عمر يناهز 

و»إنرج بالفيوم3  ي»البيئة«  املخلفات  تدوير  محطة  لتنفيذ  يتعاونان  )املصري   « 
 اليوم(

العمالية..   االنتخابات  ماراثون  بمو  1.9انطالق  ممثليهم  يختارون  عامل  اقع  مليون 
 )بوابة األهرام( العمل املختلفة

 ( 21)عربي  لب السيسي بمنح شيرين أبو عاقلة الجنسيةبرملاني مصري يطا

  

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/6088531
https://gate.ahram.org.eg/News/3515255.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2598382
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2598382
https://gate.ahram.org.eg/News/3515815.aspx
https://arabi21.com/story/1438120/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD-%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%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21)عربي مصر تكشف عن تفاصيل خطة واسعة لبيع أصول مملوكة للدولة

مليار دوالر للشراكة    40اء: نستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة  رئيس الوزر
 )درب( سنوات 4لـ  األجنبيمع القطاع الخاص أو 

السويس«  قناة  »اقتصادية  لرئيس  نائبا  الدين  جمال  وليد  بتعيين  جمهوري    قرار 
 )بوابة األخبار( 

 )بوابة األهرام( السيسي يوجه بتأسيس الشركات عن طريق اإلخطار رقمًيا 

  السيسي يوجه بفتح الشركات االفتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلي لها 
 )بوابة األهرام( 

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/1438129/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a5%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%85%d9%84%d9%88%d9%83%d8%a9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3762354/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/3515112.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3515115.aspx
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 )الوطن(  مدبولي: طرح أول صكوك سيادية خالل األشهر القليلة املقبلة

 )بوابة األهرام(مليار جنيه  5.9وتخسر % 1.20البورصة تهبط 

 )الوطن(  وزيرة التعاون الدولي: التمويل التنموي يمثل ربع الدين الخارجي

 )الوطن(  %30إلى  25شعبة املصدرين: أسعار األخشاب ارتفعت من  

مليار جنيه لصالح تحالف »الديدى جروب    20بنوك محلية تدرس ترتيب قرض بقيمة  
 )الشروق(  ــ جاما«

 )املصري اليوم( العام املقبل 6.1لـ »املالية«: نستهدف خفض عجز املوازنة 

 )الوطن(  غير مسبوق ومعقد للغايةفخري الفقي: التضخم الحالي 

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/6089218
https://gate.ahram.org.eg/News/3515102.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6089206
https://www.elwatannews.com/news/details/6086764
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052022&id=221c0dbb-b01e-4ca5-ae9e-5ce13cc55a34
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2598332
https://www.elwatannews.com/news/details/6090007
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«QNB   »12,5بـ  األهلي« يشارك يف التحالف الوطني للبنوك لتمويل »القناة للسكر  
 )الوطن(  مليار جنيه

)املصري  % من بلدان العالم األشد فقًرا أصبحت يف حالة مديونية حرجة60الوزراء: 
 اليوم(

مليار    130رئيس الوزراء يكشف »كلفة حرب أوكرانيا« ويعلن خطة االقتصاد الجديدة:  
 )درب( جنيه تأثيرات مباشرة لألزمة العاملية ىلع االقتصاد املصري

االقتصاد نحو   األوكرانية كلفت  الوزراء املصري: هذه    7األزمة  مليارات دوالر.. رئيس 
 )الجزيرة(  رؤيتنا للتعامل مع األزمة

  

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/6089203
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2598313
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2598313
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7/
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/5/16/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 ي مع حور املجتت املاتطور 
 اإلعالم

دعوة   الدولة  السيسيالديهي:  ىلع  والتطاول  املزايدة  تعني  ال  وطني   لحوار 
 )الوطن(

 )الوطن(  أحمد الدريني: جماعة اإلخوان مسؤولة عن عثرات مصر حاليا

 الصحة 

بعد مصرع شخص محترًقا داخل غرفة عمليات معهد ناصر.. فريدي البياضي يتقدم 
 )درب( بطلب إحاطة للصحة: إهمال جسيم ال يمكن السكوت عنه

 مؤسسات دينية 

 )الشروق( بريطانيامفتي الجمهورية يتوجه إلى 

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/6087811
https://www.elwatannews.com/news/details/6090097
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b9-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8b%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052022&id=9bca721c-9366-4116-96e8-29b3269792e1


8 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 May 2022 16 ||  581العدد 

 

 

 

 

 

 

 السياحة 

  مليون دوالر مستحقات لفنادق مصرية   ٣٠شركة سياحية روسية تمتنع عن سداد  
 )الشروق(

 زراعةال

»لعدم   املصرية  املوانئ  وصولها  بعد  األوكراني  القمح  مركب  إعادة  التموين:  وزير 
 )بوابة األخبار(  وجود مستندات للشحنة«

 )الشروق(   رئيس الوزراء: ال أزمة يف القمح.. املخزون املتاح يكفي حتى نهاية العام

  وزير التموين: مش هنستورد قمح دلوقتي.. إحنا يف موسم محلي والخير موجود 
 )الشروق(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052022&id=de0b8e49-8c6f-44b0-9ed5-23b0d5ecf4b4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3762703/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052022&id=3af73b36-5ce1-45a1-b9a5-3dbab592edaa
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052022&id=00968f29-a1b2-4e55-9457-29103ea874df
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 )الشروق( الزراعة: دراسات جارية يف دولتي باكستان واملكسيك الستيراد األقماح

من   ارتفع  بمصر  القمح  استيراد  سعر  للطن    71مدبولي:  للطن   435لـ  دوالرا    دوالرا 
 )الشروق(

 )الشروق( رئيس الحجر الزراعي: القمح الهندي أفضل من الروسي واألوكراني

 )الشروق( بعد قرار الهند بحظر تصدير القمح.. ما موقف مصر وهل تتأثر به؟ 

 )الجزيرة(  وزير التموين املصري: قرار الهند حظر صادرات القمح ال يسري ىلع مصر

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052022&id=526ef39d-10c4-41cd-b3df-f2ab39d71ada
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052022&id=0ef21af9-d9b3-432b-8ce2-d76aa936a814
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052022&id=858b4bc6-6023-4c93-9a6b-e9bc5a29b7db
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052022&id=29d3fdd0-ee00-4ce3-9169-8480f204dda8
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/5/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1
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 األقباط

اإلمارات  لدولة  رئيسا  الختياره  زايد  بن  محمد  الشيخ  يهنئ  »اإلنجيلية«    رئيس 
 )الوطن(

 أخرى

 )الوطن(  »سوداني« يقفز من سادس دور يف بوالق الدكرور.. »جاله اكتئاب«

»عنده صرع«  الدكرور..  ببوالق  الخامس  بالطابق  منزله  من أىلع  يقفز    »سوداني« 
 )الوطن(

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/6087454
https://www.elwatannews.com/news/details/6090244
https://www.elwatannews.com/news/details/6090163
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الدفاع العربي(  األوكتاجونأولى صور حصن الجيش املصري الجديد…  

 )الوطن(  الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع الوطني بتشاد 

الحدودية  والقرى  املدن  من  لألطفال  زيارة  تستقبل  العسكرية  الغربية    املنطقة 
 )بوابة األخبار( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://sdarabia.com/2022/04/%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b5%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88/
https://www.elwatannews.com/news/details/6087274
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3762608/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84
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وتدمير    4مقتل   تكفيرية  شديدة  3عناصر  ومواد  أسلحة  وضبط  االنفجار    سيارات 
 )بوابة األخبار( بسيناء

ا للقوات  الطبي  العمود  املجمع  آالم  عالج  يف  عامليا  خبيرا  يستضيف  ملسلحة 
 )الوطن(  الفقري بدون جراحة 

الدولة املصرية بشكل عام  املتحدث العسكري   يكشف تفاصيل حول إستراتيجية 
 )بوابة األهرام(  يف مجابهة اإلرهاب

  املتحدث العسكري: نعامل من يسلم نفسه للكمائن بشكل إنساني ونوفر له مأوى 
 )الوطن(

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/3762295/1/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-4-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-3-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%A8
https://www.elwatannews.com/news/details/6089419
https://gate.ahram.org.eg/News/3515482.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6089833
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 )الوطن(  املتحدث العسكري: نستصلح نصف مليون فدان يف شبه جزيرة سيناء

مواجهة   يف  سيناء  ألهالي  والعظيم  املهم  الدور  نغفل  ال  العسكري:  املتحدث 
 )الشروق( اإلرهاب

  بمشاركة وزيرة الهجرة.. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر 
 )العربي(

 

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/6089812
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052022&id=941f9544-ac71-4833-b25e-1fe4397a49a1
https://www.sabaharabi.com/519634
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 تطورات املشهد السيناوي
أصدر تنظيم والية سيناء تقريرًا كشف فيه عن حجم عملياته ضد قوات الجيش -

 )الرابط( شعبان الى التاسع من شوال.  21املصري يف محافظة شمال من املدة  

أعلن تنظيم "والية سيناء" عن استهدافه لدورية تابعة التحاد قبائل سيناء الذي -
 )الرابط(قوات الجيش املصري. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1525777252654391300/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1525778244640952323/photo/1
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وم عنصر تابع للجيش املصري يف هج  12أعلن تنظيم "والية سيناء" عن مقتله ال  -
 )الرابط(نفذه ىلع حاجز عسكري غرب مدينة رفح. 

اتحاد قبائل سيناء عدة تقارير يوضح من خاللها عملياته ضد تنظيم والية  - نشر 
أغتنمها من عناصر   التي  األسلحة  لبعض  تنظيم والية سيناء.  سيناء وأظهر صورًا 

 )اتحاد قبائل سيناء( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1525779052904300544/photo/1
https://twitter.com/SinaiTribes/status/1524749982791729153
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 )املصري اليوم( بعد العطلة األسبوعية البرياستئناف فتح معبر رفح 

 

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/2597959
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 تطورات املشهد األمني 
 )الوطن(  يونيو 31لـ  تأجيل جلسة محاكمة عائشة الشاطر بتهمة تمويل اإلرهاب 

 الشروق() وزير الداخلية يبحث مع نظيره السوداني التعاون األمني

 ( 21)عربي اعتداء ىلع الناشط عالء عبد الفتاح بمحبسه ومخاوف ىلع حياته

منى مينا ترد ىلع تصريحات مشيرة خطاب بشأن عالء عبد الفتاح: ركزوا ىلع نقله  
 )درب( ملستشفى السجن ملنع تدهور صحته بسبب اإلضراب

عظام رفض نقل هدهود للطب الشرعي قبل عالجه..  مصدر بالعباسية: طبيب  
 )درب( وحين طلبوا منه كتابة تقرير بعد الوفاة أجاب »ارجعوا للملف«

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/6089248
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052022&id=e8062016-fb09-4526-a8e3-8cb2ea5edaa7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052022&id=e8062016-fb09-4526-a8e3-8cb2ea5edaa7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052022&id=e8062016-fb09-4526-a8e3-8cb2ea5edaa7
https://arabi21.com/story/1437838/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%B9%D9%84
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d9%89-%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b4%d8%a3/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%87%d8%af%d9%87%d9%88%d8%af/
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آخر سجناء تيران وصنافير »ىلع    م عبد الحكيسنوات سجن.. أول صورة لجمال    5بعد  
 )درب(األسفلت«.. وخالد علي: بعد قضاء كامل العقوبة 

بدر محمد.. سنتان يف إعادة محاكمة “حدث” والتهمة “حمل مستلزمات دراسية”  
 )درب( )لم ير طفلته سوى من خلف القضبان(

)املصري »الداخلية« توضح حقيقة وفاة متهم بقسم مطروح نتيجة التعذيب  
 اليوم(

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%a8%d8%b9%d8%af-5-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2598791
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2598791
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 )الشروق(سجينا تمهيًدا لإلفراج عنهم   1074طارق العوضي: نفحص 

نجوم”.. مسؤولة مصرية تنفي شكوى عالء عبد الفتاح    7قالت إن السجون أصبحت “
 )الجزيرة( من سوء املعاملة )فيديو( 

مدة   قضائه  بعد  مباشر  الجزيرة  يف  صحفي  حبس  تجديد  تنظر  مصرية  محكمة 
 )الجزيرة(  الحبس االحتياطي

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16052022&id=78d69456-aafd-4891-8bc0-1712850cf683
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/5/16/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/5/15/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A
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: عدد سكان مرص سيعادل   2 ..................................... )الوطن( 2030دولة أوروبية متقدمة بحلول  15مدبوىلي

 2 ..................................... ماليير  جنيه )الوطن(  4سنوات وغرامة  5حتكار السلع: تصل للحبس  احذر عقوبة ا

ي بتهمة ازدراء األديان   3 .......................................................... )الوطن( بالغ للنائب العام ضد إسالم البحير

 3 ................................................... عاًما )بوابة األهرام( 87رحيل الكاتب الكبير صالح منترص عن عمر يناهز 

ي   3 ................................ « يتعاونان لتنفيذ محطة تدوير المخلفات بالفيوم )المرصي اليوم( 3»البيئة« و»إنرج 

 3 مليون عامل يختارون ممثليهم بمواقع العمل المختلفة )بوابة األهرام( 1.9انطالق ماراثون االنتخابات العمالية.. 

ي  ين أبو عاقلة الجنسية )عرب  ي مرصي يطالب السيسي بمنح شير
 3 .................................................. (21برلماب 

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ي   4 ............................................. (21مرص تكشف عن تفاصيل خطة واسعة لبيع أصول مملوكة للدولة )عرب 

ي لـ    40رئيس الوزراء: نستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة  اكة مع القطاع الخاص أو األجنب  مليار دوالر للشر

 4 ........................................................................................................................ سنوات )درب(  4

 4 ......................... قرار جمهوري بتعيير  وليد جمال الدين نائبا لرئيس »اقتصادية قناة السويس« )بوابة األخبار(

كات عن طريق اإلخطار رقمًيا )بوابة األهرام(  4 ................................................... السيسي يوجه بتأسيس الشر

اضية دون التقيد بوجود مقر فعلي لها )بوابة األهرام( السيسي يوجه بفتح 
كات االفير  4 ................................ الشر

: طرح أول صكوك سيادية خالل األشهر القليلة المقبلة )الوطن  5 .................................................... (مدبوىلي

 5 ............................................................... مليار جنيه )بوابة األهرام( 5.9% وتخش  1.20البورصة تهبط 

ي )الوطن( : التمويل التنموي يمثل ربــع الدين الخارج   5 ................................................... وزيرة التعاون الدوىلي

 5 ....................................................... % )الوطن( 30إىل   25شعبة المصدرين: أسعار األخشاب ارتفعت من 

وق( ملي 20بنوك محلية تدرس ترتيب قرض بقيمة   5 .......... ار جنيه لصالح تحالف »الديدى جروب ــ جاما« )الشر

 5 ............................................ العام المقبل )المرصي اليوم(  6.1»المالية«: نستهدف خفض عجز الموازنة لـ 

: التضخم الحاىلي غير مسبوق ومعقد للغاية )الوطن( ي
 5 ............................................................ فخري الفقر

«QNB   ي للبنوك لتمويل »القناة للسكر« بـ
ي التحالف الوطب 

« يشارك ف   6 ............ مليار جنيه )الوطن(  12,5األهلي

ي حالة مديونية حرجة )المرصي اليوم( 60الوزراء:  
 6 ........................... % من بلدان العالم األشد فقًرا أصبحت ف 

ة لألزمة    130رئيس الوزراء يكشف »كلفة حرب أوكرانيا« ويعلن خطة االقتصاد الجديدة:  ات مبارسر مليار جنيه تأثير

 6 ........................................................................................... العالمية عل االقتصاد المرصي )درب(
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مليارات دوالر.. رئيس الوزراء المرصي: هذه رؤيتنا للتعامل مع األزمة   7األزمة األوكرانية كلفت االقتصاد نحو 

 6 .................................................................................................................................. )الجزيرة( 

 7 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 7 .......................................................................................................................................... اإلعالم 

: دعوة السيسي لح ي المزايدة والتطاول عل الدولة )الوطن(الديهي
ي ال تعب 

 7 ....................................... وار وطب 

ات مرص حاليا )الوطن(  : جماعة اإلخوان مسؤولة عن عير ي
 7 ...................................................... أحمد الدريب 

 7 .......................................................................................................................................... الصحة

ي يتقدم بطلب إحاطة للصحة: إهمال  
ا داخل غرفة عمليات معهد ناض.. فريدي البياض 

ً
ق بعد مرصع شخص محير

 7 ................................................................................................ جسيم ال يمكن السكوت عنه )درب(

 7 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات

وق( ي الجمهورية يتوجه إىل بريطانيا )الشر
 7 ..................................................................................... مفبر

 8 ........................................................................................................................................ السياحة

كة سياحية روسية تمتنع عن   وق( ٣٠سداد رسر  8 ........................... مليون دوالر مستحقات لفنادق مرصية )الشر

 8 .......................................................................................................................................... الزراعة

ئ المرصية »لعدم وجود مستندات للشحنة« ي بعد وصولها المواب 
)بوابة   وزير التموين: إعادة مركب القمح األوكراب 

 8 .................................................................................................................................... األخبار(

وق( ي موسم محلي والخير موجود )الشر
.. إحنا ف  ي

 8 .............................. وزير التموين: مش هنستورد قمح دلوقبر

وق( اد األقماح )الشر ي باكستان والمكسيك الستير
ي دولبر

 9 ......................................... الزراعة: دراسات جارية ف 

اد القمح بمرص ارتفع من  : سعر استير وق( 435دوالرا للطن لـ   71مدبوىلي  9 ............................ دوالرا للطن )الشر

وق( ي )الشر
: القمح الهندي أفضل من الروسي واألوكراب   9 ............................................... رئيس الحجر الزراعي

وق( بعد قر   9 ............................................. ار الهند بحظر تصدير القمح.. ما موقف مرص وهل تتأثر به؟ )الشر

 9 ..................................... )الجزيرة(  وزير التموين المرصي: قرار الهند حظر صادرات القمح ال يشي عل مرص 

 10 ........................................................................................................................................ األقباط

ئ الشيخ محمد بن زايد الختياره رئيسا لدولة اإلمارات )الوطن(  10 ................................. رئيس »اإلنجيلية« يهب 

 10 .......................................................................................................................................... أخرى

ي بوالق الدكرور.. »جاله اكتئاب« )الوطن( 
« يقفز من سادس دور ف  ي

 10 ............................................»سوداب 

له بالطابق الخامس ببوالق الدكرور.. »عنده ضع« )الوطن(  « يقفز من أعل مي   ي
 10 ........................... »سوداب 

 11 ........................................................................................................... تطورات المشهد العسكري 

 ) ي  11 .................................................. أوىل صور حصن الجيش المرصي الجديد… األوكتاجون )الدفاع العرب 

ي بتشاد )الوطن(
ي وزير الدفاع الوطب 

 11 ............................................................. الفريق أول محمد زكي يلتقر

 11 ....................... ة لألطفال من المدن والقرى الحدودية )بوابة األخبار( المنطقة الغربية العسكرية تستقبل زيار 

ية وتدمير   4مقتل   12 ........... بسيناء )بوابة األخبار(سيارات وضبط أسلحة ومواد شديدة االنفجار  3عناض تكفير

ي عالج آالم العمود الفقري بدون جراحة )الوطن( 
ا عالميا ف  ي للقوات المسلحة يستضيف خبير  12 ...... المجمع الطب 

ي مجابهة اإلرهاب )بوابة  
اتيجية الدولة المرصية بشكل عام ف  المتحدث العسكري يكشف تفاصيل حول إسير

 12 .................................................................................................................................. األهرام(

ي ونوفر له مأوى )الوطن(
 12 .......................... المتحدث العسكري: نعامل من يسلم نفسه للكمائن بشكل إنساب 

ي شبه جزيرة سيناء )الوطن(
 13 ....................................... المتحدث العسكري: نستصلح نصف مليون فدان ف 

وق(  ي مواجهة اإلرهاب )الشر
 13 .................. المتحدث العسكري: ال نغفل الدور المهم والعظيم ألهاىلي سيناء ف 
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(بمشاركة وز  ي  )العرب 
 13 .............................. يرة الهجرة.. جامعة بب  سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

 14 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ي محافظة شمال من  -
 كشف فيه عن حجم عملياته ضد قوات الجيش المرصي ف 

ً
أصدر تنظيم والية سيناء تقريرا

 14 ................................................................................ شعبان اىل التاسع من شوال. )الرابط(  21المدة  

أعلن تنظيم "والية سيناء" عن استهدافه لدورية تابعة التحاد قبائل سيناء الذي قوات الجيش المرصي. )الرابط(-

 ............................................................................................................................................ 14 

ي هجوم نفذه عل حاجز عسكري غرب   12أعلن تنظيم "والية سيناء" عن مقتله ال -
عنرص تابع للجيش المرصي ف 

 15 .................................................................................................................. مدينة رفح. )الرابط(

 لبعض األسلحة  -
ً
نشر اتحاد قبائل سيناء عدة تقارير يوضح من خاللها عملياته ضد تنظيم والية سيناء وأظهر صورا

ي أغتنمها من عناض تنظيم والية
 15 ............................................................ سيناء. )اتحاد قبائل سيناء( البر

ي بعد العطلة األسبوعية )المرصي اليوم(  16 ..................................................... استئناف فتح معي  رفح الي 

  
 17 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

 17 ........................................ يونيو )الوطن( 13تأجيل جلسة محاكمة عائشة الشاطر بتهمة تمويل اإلرهاب لـ  

وق(  ي )الشر
ي التعاون األمب 

ه السوداب   17 .......................................................... وزير الداخلية يبحث مع نظير

ي اعتداء عل الناشط عالء ع  17 ........................................... (21بد الفتاح بمحبسه ومخاوف عل حياته )عرب 

ة خطاب بشأن عالء عبد الفتاح: ركزوا عل نقله لمستشق  الس  جن لمنع تدهور  مب  مينا ترد عل ترصيحات مشير

اب )درب(  17 ..................................................................................................... صحته بسبب اإلض 

عي قبل عالجه.. وحير  طلبوا منه  
كتابة تقرير بعد  مصدر بالعباسية: طبيب عظام رفض نقل هدهود للطب الشر

 17 ............................................................................................. الوفاة أجاب »ارجعوا للملف« )درب(

ان وصنافير »عل األسف 5بعد  :  سنوات سجن.. أول صورة لجمال عبد الحكيم آخر سجناء تير لت«.. وخالد علي

 18 ..................................................................................................... بعد قضاء كامل العقوبة )درب(

ي إعادة محاكمة “حدث” والتهمة “حمل مستلزمات دراسية” )لم ير طفلته 
سوى من خلف  بدر محمد.. سنتان ف 

 18 ...................................................................................................................... القضبان( )درب( 

 18 ................................. »الداخلية« توضح حقيقة وفاة متهم بقسم مطروح نتيجة التعذيب )المرصي اليوم( 

: نفحص  ي
وق(   1074طارق العوض  ا لإلفراج عنهم )الشر

ً
 19 ..................................................... سجينا تمهيد

ي شكوى عالء عبد الفتاح من سوء المعاملة )فيديو(   7قالت إن السجون أصبحت “
نجوم”.. مسؤولة مرصية تنق 

 19 ................................................................................................................................ )الجزيرة( 

ي الجزيرة مبارسر بعد قضائه مدة الحبس االحتياطي )الجزيرة( 
ي ف 
 19 ........ محكمة مرصية تنظر تجديد حبس صحق 
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