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 مسؤول أمريكي سابق: آبي أحمد قد يبرم "صفقة" بشأن سد النهضة  

 لسيسي يبكي يف احتفال لذوي اإلعاقة.. ومعلقون: "دموع تماسيح" ا 

 عود كاذبة وتصريحات متضاربة.. بضائع املوانئ العالقة تحرج السيسي و 

 الوجبات الشعبية هدد اشنطن بوست: األزمة االقتصادية بمصر تتعمق وتو 

 « الحكومة يجب أن تتحلى بالتواضع ألنها لم تقدم شيًئا للمواطن»يسى: ع 

 سنوات والنقابة تدق ناقوس الخطر  3ألف طبيب مصري بـ 11ستقالة ا 

 كلية ومعهدا 13زير الدفاع يقرر تأجيل تجنيد الطلبة امللتحقين بـو 

 اإلخوان للواجهة؟ اذا يعيد نظام السيسي ملف محاكماتمل 

 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
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 جز الصحافةمو

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

 "وعى صناع الوعي"

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تطورات السياسة الخارجية
 (21عربي) : آبي أحمد قد يبرم "صفقة" بشأن سد النهضةمسؤول أمريكي سابق

لسابق للشؤون األفريقية يف مجلس األمن القومي األمرييك، كامريون هاديسون، إن رئيس الوزراء اإلثيويب، قال املدير ا
ال متواصال خالل آيب أحمد عيل، قد يربم صفقة مع مرص والسودان بخصوص مفاوضات سد النهضة التي شهدت فش

الوقت تتغري مواقف القوة النسبية، ويف ظل  " أنه "مع مرور21وأضاف، يف مقابلة خاصة مع "عريب ،السنوات املاضية
وقف إطالق النار يف إقليم تيغراي، قد يكون آيب أحمد اآلن يف وضع أقوى يف الداخل لعقد صفقة بشأن سد النهضة، 

 ورمبا مل يكن ذلك ممكنا قبل عام".
 وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية

 )بوابة األخبار(
 28رصح السفري أحمد أبو زيد املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية ترأس اليوم 

ي، اجتامع مجلس إدارة الوكالة املرصية للرشاكة من أجل التنمية، حيث تم مناقشة اسرتاتيجية عمل ديسمرب الجار 
 .2023/2024الوكالة وخططها التنفيذية للعام القادم 

تتابع حالة املصريين املصابين يف حادث حريق سفينة بضائع أمام « الخارجية»
 )املصري اليوم( السواحل التركية

أكدت وزارة الخارجية وسفارة مرص يف أنقرة متابعتها عن كثب حالة املرصيني املصابني يف حادث الحريق الذي تعرضت 
فينة مواطنًا مرصيًا ضمن طاقم الس 14بالقرب من السواحل الرتكية، وكان عىل متنها  Beata Alfaله سفينة البضائع 

تجدر اإلشارة إىل أنه من بني املواطنني األربعة عرش الذين كانوا عىل منت السفينة هناك حالة ، شخصاً  17املكون من 
 وفاة واحدة، باإلضافة إىل قبطان السفينة املفقود، حسام أحمد ثابت عبدالحافظ، الذي مازال البحث جاريا عنه.

 )املصري اليوم(« م درمانحادث أ»مصر تقدم التعازي للسودان يف ضحايا 
أعربت مرص عن خالص التعازي لجمهورية السودان الشقيقة يف حادث التصادم املروري مبدينة أم درمان السودانية، 

 آخرين. 19شخصاً وإصابة  16والذي أسفر عن مرصع 
العلماء  اجتماعا مع علمائنا بالخارج املشاركين بمؤتمر جمعيةوزيرة الهجرة تعقد 

 )بوابة األهرام( املصريين األمريكيين
عقدت السفرية سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون املرصيني بالخارج، اجتامعا مع مجموعة العلامء املرصيني 
بأمريكا وكندا، املشاركني يف النسخة التاسعة واألربعني للمؤمتر الدويل السنوي لجمعية العلامء املرصيني 

، تحت رعاية 2022ديسمرب  29ديسمرب الجاري وحتى  27األمريكيني، املقام بجامعة عني شمس، خالل الفرتة من 
 ملتينى رئيس جامعة عني شمس. مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، وحرض اللقاء الدكتور محمود ا
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 تطورات السياسة الداخلية

.. هاتوا صوري قبل الفترة دي سنى ال 2011السيسي: كنت ببكى ىلع مصر يف 
  درب() عاًما 30يتخطى 

، وأجاب السييس عىل سؤال طالب ثانوي ع أصعب موقف ”قادرون باختالف“شهد السييس، ضمن النسخة الرابعة من 
، والله يعلم ما ىف نفىس ىف الىل أنا بقوله 2011عب وقت عليا كان ىف أص“مر به خالل عمل بالقوات املسلحة، قائال: 

ده، أنا كنت ببىك عىل مرص يا بني، كنت ببىك عىل مرص، حسيت أن ممكن أن األمور تخرج عن السيطرة والبلد تخش 
حاسس بالخطر كنت “وتابع: ، ”ا صعبةىف دوامة كبرية جدا من الخراب والدمار، وكنت عارف أن عدد مش قليل وظروفن

الشديد ومن ساعتها لغاية دلوقتي دون مبالغة، وأنا ىف الوقت ده مكنىش باين عليا سن خالص، أنا بكلمك بجد، هاتوا 
 ”.  عاما، لكن الىل حصل والخوف عىل البلد والناس 30، سنى ال يتخطى 2011صورى ىف الفرتة دى قبل 

 )الوطن(بصحبة ذوي الهمم  السيسيحسين الجسمي يغني أمام 
، «قادرون باختالف»قّدم الفنان اإلمارايت حسني الجسمي، أغنية بصحبة ذوي الهمم أمام السييس، وذلك خالل احتفالية 

 تجمع الخامس.، التي استضافتها قاعة مركز املنارة للمؤمترات يف ال«لينا مكان»املقامة تحت شعار 
 )الشروق( السيسي: الجيش والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل حماية مصر وشعبها

مرص وشعبها، موجها التحية ألرواح شهداء الجيش أكد السييس، أن الجيش والرشطة دفعا مثنا كبريا من أجل حامية 
 والرشطة وأرسهم الذين دفعوا مثنا كبريا لحامية مرص وبقائها.
َربِّ َقْد آَتْيَتِني ِمَن املُْْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمن »السيسي عن الدعاء الذي يردده كل يوم: 

 )الوطن(«  َتْأِويِل األََْحاِديِث
أنا بدعي كتري.. رَبِّ قَْد آتَيْتَِني ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمتَِني ِمن تَأِْويِل اأْلََحاِديِث “قال السييس، عن الدعاء الذي يردده كل يوم: 

اَمَواِت  فَاِطرَ  ۚ   نْيَا يِف  َولِيِّي أَنَت  َواأْلَرِْض  السَّ الِِحنيَ َوأَلْحِ  ُمْسلِاًم  تََوفَِّني ۚ   َواآْلِخرَةِ  الدُّ  ”.  ْقِني ِبالصَّ
 (21)عربي صندوق األسرةكاريكاتير.. 
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 )الشروق( ناءمن قانون الب 40إسكان الشيوخ توافق ىلع املادة 
 40وافقت لجنة اإلسكان مبجلس الشيوخ، خالل اجتامعها اليوم برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، عىل نص املادة 

 .2008لسنة  119م من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم من مرشوع القانون املقد
وتنص املادة عىل أن "تلتزم الجهة اإلدارية املختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصالحية 

قع طبقا للنموذج املرفق بالالئحة التنفيذية أو املوقع للبناء من الناحية التخطيطية واالشرتاطات البنائية الخاصة باملو 
إخطاره باملوانع التي تحول دون إصدار البيان وذلك خالل مدة أقصاها أسبوعني من تاريخ تقديم الطلب طبًقا ألحكام 

 ( من هذا القانون.19) -املادة 
 عامةالنائب العام يصدر قراًرا بإلغاء العمل بالدفاتر والجداول الورقية بالنيابة ال

 )بوابة األخبار(
صدر املستشار حامده الصاوي النائب العام، اليوم األربعاء، قراًرا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة أ 

جنائية، اكتفاًء العامة، اعتباًرا من اليوم األول من شهر يناير املقبل، وهي تسعة جداول وستة عرش دفرتًا بالنيابات ال
بالقيد والحرص اإللكرتوين عىل منظومتي )العدالة الجنائية الرقمية( و)التنفيذ اإللكرتوين( اللتني تعمل بهام النيابة العامة، 
بعد اكتامل تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر املالية الورقية بوحدات املطالبة الجنائية اعتباًرا من اليوم 

 من شهر يوليو املقبل الرتباطها بالسنة املالية.   األول
 (21عربي) "السيسي يبكي يف احتفال لذوي اإلعاقة.. ومعلقون: "دموع تماسيح

تعليق من الفنان أرشف عبد السييس، خالل حضوره حفل "قادرون باختالف" لذوي اإلعاقة يف مرص، وذلك بعد بىك 
رات بالتجمع الخامس، قال عبد الباقي يف فقرة "أحسن صاحب" وخالل مشاركته بالحفل، مبركز املنارة للمؤمت ،الباقي

 لـ"قادرون باختالف" إن أحسن صاحب لهم هو السييس، فلم يتاملك األخري دموعه.
  وعلق مستخدمو مواقع التواصل االجتامعي عىل بكاء السييس واصفينه بـ"دموع التامسيح".

 (الجزيرة) شروط الزواج وشباب يبتكرون حلوال ملواجهتهجدل بشأن مشروع قانون 
قانون جديد لألحوال الشخصية يتضمن إنشاء تشهد مواقع التواصل االجتامعي يف مرص جداًل واسًعا بشأن مرشوع 

وطرح بعض املعرتضني عىل مرشوع القانون ، قبلني عىل الزواج لرسومق دفع املصندوق خاص لدعم األرسة عن طري
 حلواًل نرشوها عىل مواقع التواصل االجتامعي، قالوا إنها ميكن أن متثل حاًل، كام سخر بعضهم من مقرتح القانون.

 (21عربي) تحرج السيسي العالقة وانئاملبضائع وعود كاذبة وتصريحات متضاربة.. 
 السييس مجددا بحل أزمة تكدس بضائع مبليارات الدوالرات يف املوانئ املرصية خالل أسبوعني عىل األكرث.وعد 

مليارات دوالر، منها بضائع صب  9.5ووفقا لتقديرات حكومية، فإن حجم البضائع العالقة يف املوانئ يقدر بنحو 
مليارات دوالر. ومل يستطع مستوردون مرصيون اإلفراج  3.4)بضائع غري معبأة مثل الحبوب وخالفه( تقدر بنحو 

عند اإلفراج الجمريك، ما أدى إىل تراكم  عن سلعهم بسبب نقص الدوالر الذي تتعامل به السلطات املرصية
  الكثري من البضائع وعدم وصولها إىل األسواق املحلية.
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https://arabi21.com/story/1483532/%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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حول مشروع قانون العمل الجديد: ” دار الخدمات”نواب وقيادات عمالية يف ندوة لـ
 (درب) جور ويحتاج لتعديالت فنيةال يساير سوق العمل وينال من اال

أعرب عدد من النواب ورؤساء األحزاب وقيادات النقابات املستقلة عن قلقهم من صدور ترشيع بأهمية قانون العمل 
الجديد يف ظل االضطرابات الحالية يف سوق العمل وتوقف العديد من املصانع وكذلك يف ظل غياب قطاعات واسعة 

 شة القانون املعروض حاليًا أمام مجلس النواب.من العامل عن املشاركة يف مناق
  

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%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af/
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 تطورات املشهد االقتصادي
مليار دوالر| البنك األهلي ينتهي من ترتيب أكبر تمويل ملشروع بترولي  2.9بتكلفة 

 )بوابة األخبار( يف أسيوط
رشوع لتكرير البرتول يتم تنفيذه بصعيد مرص أعلن البنك األهيل املرصي، عن االنتهاء من ترتيب وتفعيل أكرب متويل مل

% من احتياجات الصعيد 65إىل  60مليار دوالر، والذي يعد إضافة تستهدف توفري ما بني  2.9بتكلفة استثامرية بلغت 
 وجنوب الوادي من املنتجات البرتولية، تدعياًم لجهود وبرامج الدولة التنموية عىل أرض الصعيد وقطاع البرتول.

 )بوابة األهرام( مليار جنيه لصندوق ذوي الهممبيكلف بتوفير تمويل السيسي 
مليون جنيه  100صناديق قامئة وتضم التربعات:  5كلف السييس بتوفري متويل عاجل لصندوق ذوي الهمم من خالل 

مليون جنيه من صندوق اإلسكان،  200مني الصحي والشهداء واملصابني" ومن كل من صناديق "قناة السويس والتأ 
 مليون من صندوق القوات املسلحة. 500و

 شعبة املستوردين: اإلفراج عن مستلزمات اإلنتاج باملوانئ نهاية األسبوع الجاري
 )الوطن(
شعبة املستوردين باالتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، إنه تم اإلفراج عن كميات كبرية من السلع قال عضو 

 والبضائع ومستلزمات اإلنتاج التي كانت محتجزة يف املوانئ املرصية.
ية األسبوع وأضاف بشاي ، يف بيان صحفي اليوم، أنه من املتوقع االنتهاء من اإلفراج عن جميع مستلزمات اإلنتاج نها
 الجاري، عىل أن يتم االنتهاء من اإلفراج عن جميع السلع والبضائع املخزنة باملوانئ، مع بداية العام الجديد.

 (21)عربي 2022استحواذات خليجية غير مسبوقة ىلع شركات وأصول مصرية يف 
، والذي وصل إىل مستوى 2022تقرير إحصايئ لصفقات الدمج واالستحواذ، عن تراجع عاملي بصورة كبرية، يف العام  كشف

تريليون دوالر،  3.66ما قيمته  2022تريليون دوالر، يف حني سجلت القيمة اإلجاملية للصفقات يف عام  5.8قيايس بلغ 
جة استحواذات خليجية، غري مسبوقة، عىل السوق يف مرص ، لكن يف املقابل ظهرت مو 2021% عن عام 37بانخفاض 

لكن نرشة إنرتبرايز االقتصادية، أشارت إىل أمر ملفت بالنسبة ملرص، وقالت إن صناديق الرثوة ، لألصول والرشكات
 السيادية الخليجية، قادت موجة رشائية يف السوق، ما أدى إىل تعزيز الدور املحوري للخليج يف اقتصاد مرص.

يمات عاجلة من البنك املركزي للحفاظ ىلع سرية كشوف حسابات العمالء تعل
 )الشروق(والتحول من الخدمة الورقية إلى اإللكترونية 

تابا للبنوك تتضمن عددا من التوجيهات بشأن رسية الحسابات املرصفية، وذلك أصدر البنك املركزي املرصي ك
استمرارا للجهود واإلجراءات التي يتخذها لحامية حقوق عمالء البنوك وعمالً عىل وضع اآللية املناسبة إلرسال 

حفاظ عىل رسيتها، مبا يضمن حامية بياناتهم وال -سواء ورقياً أو عرب القنوات اإللكرتونية  -كشوف حساباتهم 
ويف ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ االستدامة عن طريق العمل عىل تفادي األثار البيئية السلبية الناجمة عن 

 أنشطة البنك الداخلية ومن ضمنها تحفيز التواصل اإللكرتوين واالستعاضة به عن استخدام الورق.

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/3977453/1/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3977453/1/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A
https://gate.ahram.org.eg/News/3933900.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3933900.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6383860
https://arabi21.com/story/1483474/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2022
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28122022&id=16c97ebf-6a25-4dcc-8a9f-eccbcfad5ca7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28122022&id=16c97ebf-6a25-4dcc-8a9f-eccbcfad5ca7
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 (21)عربي مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.. تطوير أم تجريف؟
تشهد مرص هذه األيام جدال محموما بشأن موافقة مجلس النواب يف التاسع عرش من هذا الشهر؛ عىل مرشوع قانون 

الخاص بنظام هيئة قناة السويس وذلك من حيث  1975لسنة  30ُمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
"صندوق هيئة قناة السويس"، تكـون لـه شخصية اعتبارية املبدأ، حيث ينشأ مبوجب هذا القانون صندوق يسمى 

مستقلة، ويكون مقره الرئيس محافظة اإلسامعيلية، ويجوز ملجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل 
ة بناء عىل عرض رئيس هيئة قنا -بقرار من رئيس الجمهورية-جمهورية مرص العربية. ويصدر النظام األسايس للصندوق 

 السويس وموافقة مجلس الوزراء، خالل ستني يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
الوجبات الشعبية أشهر واشنطن بوست: األزمة االقتصادية بمصر تتعمق وتهدد 

 (21عربي)
نرشت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا للكاتبة شيفون أوغريدي، أشارت فيه إىل األزمة االقتصادية املتنامية يف مرص، 

 وارتفاع أسعار املواد الغذئية، ما أثر بشكل مبارش عىل الوجبات األكرث شعبية بالبالد.
و واحد من أشهر املطاعم الذي كان قادرا عىل وتناولت الصحيفة يف التقرير، ما يعانيه صاحب مطعم أبو طارق، وه

 االعتامد عىل الكرشي الوجبة التي يتناولها أغنى األغنياء وأفقر الفقراء يف مرص.
رويترز: أسعار الذهب يف مصر ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة يف ظل تراجع 

 )درب( قيمة الجنيه واتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعره بالسوق السوداء
لألنباء عن عدة خرباء يف الصناعة قولهم إن أسعار الذهب يف مرص ارتفعت إىل مستويات غري  ”رويرتز“نقلت وكالة 

” الشحيحة“مسبوقة يف ظل لجوء املدخرين القلقني من ضعف العملة، وتصّدر بعض الرشكات السبائك لجمع الدوالرات 
التجارية املرصية أن سعر الذهب عيار تظهر أرقام من قسم الذهب يف اتحاد الغرف “وقالت رويرتز ، لتمويل الواردات

دوالًرا( للجرام يف ديسمرب، وهو ما وصفته تقارير وسائل اإلعالم املحلية بأنه أعىل  72.73جنيه مرصي ) 1800تجاوز  21
 ”.مستوى عىل اإلطالق

 )بوابة األخبار(مليار دوالر 8.4 صادرات مصر من الغاز الطبيعي تحقق
 8، تحقيق رقم قيايس يف صادرات مرص من الغاز الطبيعي لتصل إىل 2022عام لالل تقريرها أكدت وزارة البرتول خ

كام بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خالل ، ماليني طن العام السابق 7ة بنحو ماليني طن هذا العام مقارن
 .%171أي بنسبة زيادة 2021الل عام مليار دوالر خ 3.5مليار دوالر باملقارنة بـنحو 8.4العام حواىل 

قرار جمهوري بشأن املوافقة ىلع قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بحد 
 )بوابة األهرام( مليون يورو 95أقصى 

ة عىل االتفاق املبسط بني حكومة مرص ممثلة ىف وزارة بشأن املوافق السييسنرشت الجريدة الرسمية قرار 
دمياط، والتى -املنصورة-التعاون الدوىل والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مرشوع تطوير خط سكك حديد طنطا

رو ومنحة مليون يو  95تتيح من خالله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة مرص قرضا بحد أقىص ال يتعدى مبلغ 
 يورو املوقع ىف القاهرة. 2بحد أقىص ال يتعدى مبلغ 

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/1483471/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://arabi21.com/story/1483464/WP-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%b2-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%b2-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3977733/1/%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3977733/1/%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://gate.ahram.org.eg/News/3934650.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3934650.aspx
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 (الوطن) %25البنك املركزي: طلبات برفع سعر الفائدة ىلع أذون الخزانة إلى 
، طلبوا عائداً «أذون الخزانة املرصية»كشف البنك املركزي املرصي، أن املتقدمني لالكتتاب يف أدوات الديّن قصرية األجل 

مؤسسة وبنوك، بطلبات  111األسبوع املايض، حيث تقدم « املركزي»عىل األذون أجل عام، وفق نتائج عطاءات  25%
 %.18.874مليار جنيه، بفائدة  3.335طلبا فقط مببلغ  71بـ « ملركزيا»مليار جنيه، يف حني قبل  13.798رشاء بقيمة 

 (الشروق) جنيه 2700 لـالقومي لألجور يقر زيادة الحد األدنى لألجر بالقطاع الخاص  
برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، زيادة الحد أقر املجلس القومي لألجور، يف اجتامعه 

، وأن يكون الحد األدىن لقيمة العالوة 2023جنيه اعتبارا من أول يناير  2700لألجور بالقطاع الخاص ليصل إىل  األدىن
% 3حسب السنة املالية املحاسبية لكل منشأة مبا ال يقل عن  2023السنوية الدورية للقطاع الخاص وترسي من العام 

 جنيه. 100تأمينات االجتامعية واملعاشات، وبحد أدىن من أجر االشرتاك التأميني املنصوص عليه يف قانون ال
تؤثر ىلع قدرة املواطنين ىلع أداء ” ويالت مصر االقتصادية”: “ذا ناشيونال“

 (درب) ألفا باملوسم الحالي 30ألف جنيه العام املاضي إلى  18الُعمرة..ارتفعت من 
 مرص قوله إن ارتفاع تكاليف املعيشة يف” أحد كبار مسؤويل السفر“عن مصدر وصفته بأنه ” ذا ناشيونال“نقلت صحيفة 

 السعودية ألداء العمرة.يف مرص وانخفاض قيمة عملتها سيؤثران عىل عدد األشخاص القادرين عىل السفر إىل 
وحسب الصحيفة، فقد أشار أرشف شيحة، عضو لجنة الحج بجمعية وكالء السفر املرصيني، إىل أنه يف ظل الظروف 

 ة، فإن العمرة ليست رضورة وميكن للمرصيني التخيل عنها يف الوقت الحايل.االقتصادي
ألف جنيه  30وقال شيحة إن أرخص حزمة عمرة هذا العام، والتي تشمل تذاكر الطريان واإلقامة والنقل املحيل، تبلغ 

  (.2021دوالر بسعر رصف  1100ألف جنيه العام املايض ) 18دوالر( مقارنة بـ  1200مرصي )

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/6384864
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122022&id=2e871193-5a6d-4333-b16f-52c30b0bd020
https://daaarb.com/%d8%b0%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a4%d8%ab/


  
 

7 | P a g e  

 موجز الصحافة
 December 29 || 736العدد 

2022 

 

 

 

 

 

 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 «الحكومة يجب أن تتحلى بالتواضع ألنها لم تقدم شيًئا للمواطن»إبراهيم عيسى: 
 (املصري اليوم)

أكد اإلعالمي إبراهيم عيىس، أن القرارات الصادرة من الحكومة من أعىل ألسفل ستواجه صعوبة يف التطبيق، موضحا 
 ت يستلزم إجراء حوار منفتح بني الحكومة واملعارضة.أن اقناع الرأي العام بتلك القرارا

أن الحكومة تعمل لدى الشعب وليس العكس ويجب عليها أن تتبع أسهل طريقة إلقناع املواطن مبا عيىس، وأضاف 
وتابع: "حديث الحكومة املتكرر عن السعر العاملي خالل  ،ارات وهو إرشاكه يف اتخاذ القرارن قر تتخذه الحكومة م

توفريها الحتياجات املواطن حتى من السلع املنتجة محليا يحتاج إىل تصويب، وملا تكلمني عن تسعري املنتج بالسعر 
 ضع ألنها مل تقدم يشء للمواطن.العاملي كلمني عن الدخل العاملي للمواطن"، مطالبا الحكومة بالتوا

 التعليم

 )املصري اليوم( ىلع واقعة تدافع طالبات بمدرسة بالعمرانية تعلق التعليم
، املتحدث الرسمي باسم وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم عزل مدير مدرسة بالعمرانية، أكد شادي زلطة

 وكذلك توقيع جزاءات عىل املرشفني، بعد إصابة عدد من الطالبات نتيجة التدافع داخل املدرسة بالعمرانية.
 الصحة

 (21عربي) سنوات والنقابة تدق ناقوس الخطر 3يب مصري بـألف طب 11استقالة 
وجهت نقابة األطباء املرصية رسالة تحذيرية من مغبة استمرار استقالة آالف األطباء من القطاع الصحي الحكومي الذي 
يعاين من تدين الخدمات واألجور منذ عقود. وتحت عنوان "نقابة األطباء تدق ناقوس الخطر"، فإنها دعت إىل رضورة 

ووصفت النقابة اإلحصاءات واألرقام الواردة يف تقرير لها  ،نهيار املنظومةلعاجل لوقف نزيف اتدخل الجاد واال
 طبيبا من العمل الحكومي خالل سنوات فقط. 536ألفا و 11"باملفزعة" بعد استقالة 

ألقت باللوم عىل الجهات الحكومية يف عدم االلتزام مبا جاء يف الدراسة التي أصدرتها وزارة التعليم العايل والبحث و 
والتي تتعلق باحتياجات مرص لألطباء البرشيني باملقارنة  2019العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عام 

 باملعدالت العاملية.
بدون األطباء  2018باء البرشيني املرخص لهم مبزاولة مهنة الطب حتى آخر عام وذكرت الدراسة أن أعداد األط

ـ  طبيبا، بينام من يعملون وقتها فعلًيا يف مرص بالجهات املختلفة يبلغ عددهم  835ألفا و 212عىل املعاش تقدر ب
 % من القوة األساسية املرخص لها مبزاولة مهنة الطب.38ألف طبيب فقط بنسبة  82

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/2779745
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2779232
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2779232
https://arabi21.com/story/1484630/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-11-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%803-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
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 مؤسسات دينية

جمعية املأذونين الشرعيين: صاحب واقعة دعوة الشباب لسرعة الزواج قبل تطبيق 
 (درب) ُمنتحل صفة ورهن التحقيق حاليا” صندوق دعم األسرة“

قال املتحدث باسم جمعية املأذونني الرشعيني، الشيخ محمد عون، إن صاحب واقعة دعوة الشباب برسعة للزواج قبل 
 بيق صندوق دعم األرسة ليس مأذونا رسميا، وهو منتحل صفة.تط

 : نحن نربأ من أي شخص ينتحل صفة املأذون أو املندوبني والسامرسة، وخاطبنا وزارة الداخلية ملالحقتهم.وأضاف
الشخص الىل قال للشباب الحقوا اتجوزوا قبل ما ياخدوا منكم فلوس ال يعمل مأذونا رشعيا، ولكنه يعمل مع ”وتابع:

 ”.مأذون من الخفاء أو الباطن أو كسمسار أو مندوب
 الطرق واملواصالت

 )درب( سمية تنشر قرار اعتبار محور ياسر رزق أعمال منفعة عامةالجريدة الر
، 2022لسنة  4499مكرر أ، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبويل، رقم  50نرشت الجريدة الرسمية يف عددها الـ

 يف نطاق منطقة املقطم من أعامل املنفعة العامة.  9بشأن اعتبار محور يارس رزق ومرشوع تطوير وتوسعة شارع 
كم، ويبدأ من نهاية محور حسب الله الكفراوي جنوب  9ىل عىل اعتبار مرشوع محور يارس رزق بطول ونصت املادة األو

حارت بكل اتجاه، من أعامل املنفعة العامة  5األسمرات، وتالقيه مع الطريق الصاعد حتى صالح سامل أمام القلعة أرض 
 بنطاق منطقة املقطم مبحافظة القاهرة.

 أخرى

 )اليوم السابع( ىلع تهنئة السيسى له بعقد قرانه: أغلى مباركةالجسمى يعلق 
شارك الفنان حسني الجسمى فيديو من مشاركته ىف احتفالية "قادرون باختالف" النسخة الرابعة التى أقيمت مؤخرا ىف 

املنارة للمؤمترات، ومباركة السيىس له مبناسبة زفافه، وعلق عىل الفيديو قائاًل: "الحمد لله ودى أغىل مباركة، شكراً مركز 
 حبيبتى مرص، شكراً فخامة الرئيس".

 

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%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a3%d8%b0%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a9-%d8%af/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7-4/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7-4/
https://www.youm7.com/story/2022/12/28/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87/6025241
https://www.youm7.com/story/2022/12/28/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87/6025241


  
 

9 | P a g e  

 موجز الصحافة
 December 29 || 736العدد 

2022 

 

 

 

 

 

 العسكري املشهدت اتطور
 )الشروق( كلية ومعهدا 13وزير الدفاع يقرر تأجيل تجنيد الطلبة امللتحقين بـ

قرارات وزارية بتأجيل تجنيد  5أصدر الفريق أول محمد زيك، القائد العام للقوات املسلحة، وزير الدفاع واإلنتاج الحريب، 
 ني انتهاء دراستهم الجامعية.كلية ومعهدا لح 13الطلبة امللتحقني للدراسة بـ

 ١٩٦٠لسنة  ٨٨٣( املرفق بالقرار الوزارى رقم ١وتنص القرارت عىل أن تضاف الكليات واملعاهد التالية إىل الكشف رقم )
لسنة  ١٢٧( من القانون ٨بشأن الكليات واملعاهد واملدارس التى يرسى عليها أحكام تأجيل التجنيد الواردة باملادة )

 قانون الخدمة العسكرية والوطنية .يف شأن  ١٩٨٠
 -وتضمنت قامئة الكليات واملعاهد كالً من:

 كلية العالج الطبيعى جامعة الحياة• 
 العالج الطبيعى( جامعة مايو.-السياسة واالقتصاد وإدارة األعامل  -كليات )الهندسة • 
 اإلعالم( جامعة عني شمس. -الطب البيطرى  -كليات )اآلثار • 
 املعهد العاىل للسينام ( بأكادميية الفنون فرع اإلسكندرية. -العاىل للفنون املرسحية )املعهد • 
 الهندسة ( جامعة املنصورة األهلية. -طب الفم واألسنان  -الصيدلة  -كليات )الطب البرشي • 

 )بوابة األخبار( وزير اإلنتاج الحربي يتفقد املركز الطبي التخصصي
املهندس محمد صالح الدين مصطفى وزير الدولة لإلنتاج الحرىب املركز الطبي التخصيص لإلنتاج الحريب مبنطقة  تفقد

حلوان بالقاهرة وهو أحد الوحدات التابعة لوزارة اإلنتاج الحريب،  وقد رافق  خالل التفقد عدد من املسئولني بالوزارة 
 والهيئة.

 

  

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=28122022&id=8fc58028-7702-4954-b6d1-74b94387cb3c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28122022&id=8fc58028-7702-4954-b6d1-74b94387cb3c
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3977564/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3977564/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7
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 تطورات املشهد السيناوي
 (املصري اليوم) استمرار فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

واصلت السلطات املرصية، اليوم، فتح معرب رفح الربي بشامل سيناء لعبور املسافرين من الجانبني وإدخال املساعدات 
 عة إىل قطاع غزة، طبًقا لتوجيهات القيادة السياسية.املتنو 

وأكد مصدر مسؤول يف املعرب عىل استمرار تواجد األطقم اإلدارية والفنية باملعرب لتيسري إجراءات عبور املسافرين بني 
 الجانبني، وإدخال املساعدات املتنوعة إىل قطاع غزة.

مايو من العام قبل املايض، الستقبال الجرحى  16يذكر أنه تم تشغيل املعرب استثنائيًا، اعتباًرا من يوم األحد املوافق 
 واملصابني والحاالت اإلنسانية وإدخال املساعدات املتنوعة إىل قطاع غزة.

 

  

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/2779770
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 املشهد األمني تطورات
 (21عربي) ان للواجهة؟ملاذا يعيد نظام السيسي ملف محاكمات اإلخو

يواصل النظام املرصي الحاكم من آن إىل آخر تفجري قضية جنائية جديدة بحق قيادات وأعضاء جامعة اإلخوان املسلمني، 
أو إدراج بعضهم عىل قامئة الكيانات اإلرهابية، أو إصدار حكم قضايئ بحقهم رغم عدم وجود أحداث تستدعي ذلك، 

 السجن ملدد مختلفة واملؤبد وحتى اإلعدام.خاصة مع آالف األحكام الصادرة ما بني 
ويف رؤيته قال السيايس املرصي الدكتور عبد املوجود الدرديري: "ببساطة شديدة ألن هذه هي األسطورة التي برر بها 

 إجرامه يف حق الشعب املرصي، بأنه جاء ضد من انتخبهم الشعب حتى ال يفكر الشعب يف أي اختيار آخر".
 2023/2022فتاة من خريجي التربية الرياضية يف دفعة  50كلية الشرطة تقبل 

 )بوابة األهرام(
ثانوية اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الرشطة الحاصلني عىل ال

 .2023/ 2022العامة واملؤهالت الجامعية خريجي الحقوق للعام الدراىس 
وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكادميية الرشطة، أن إجامىل املتقدمني لكلية الرشطة هذا العام من الحاصلني عىل 

طالبة،  433بية الرياضية إناث ، ووصل لكشف الهيئة من خريجي كلية الرت 893شهادة البكالوريوس يف الرتبية الرياضية 
 طالبة. 50قبلت منهم 

  

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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