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 وزير الخارجية: تطرقنا مع الجانب الصيني مللف سد النهضة اإلثيوبي  

 ملحكمة الدستورية يف مصر تفتح املجال أمام بيع املمتلكات العامة ا 

 مليار جنيه لألجانب  51.9صر تبيع أذون خزانة بقيمة م 

  هتكذب” صحيح مصر“دبولي: ننفق كثير يف دعم الكهرباء.. ومنصة م 

 حمد موسى: بالش قسوة ىلع بلدكم.. املرحلة الحالية صعبة جدا أ 

 حليل: الجيش يعيق تعايف االقتصاد يف مصر.. والسيسي هدفه البقاء ت 

 جلس النواب يوافق نهائيا ىلع تعديالت قانون هيئة الشرطةم 

 حمد علي فى قضية خلية الجوكرملؤبد للمقاول الهارب ما 

 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 

 طها. وتنشر رواب 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
 )بوابة األخبار( السيسي: مصر حريصة ىلع االستمرار يف التعاون املثمر مع الصين

استقبل السييس، تشني جانج، وزير خارجية جمهورية الصني الشعبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، 
شهد اللقاء استعراضاً آلفاق تعزيز أوجه التعاون الثنايئ بني البلدين، ، الصيني بالقاهرة ليتشيانج السفريوالسفري لياو 

حيث أكد وزير الخارجية الصيني الحرص عىل استمرار الصني يف تطوير ودعم الربامج واألنشطة التنموية واملشاريع 
 القومية يف مرص، والتي تتكامل مع املبادرة الصينية "الحزام والطريق".

 )بوابة األخبار(زير الخارجية: تطرقنا مع الجانب الصيني مللف سد النهضة اإلثيوبي و
أشاد وزير الخارجية سامح شكري، بعالقات التعاون مع جمهورية الصني الشعبية، وأشار شكري إىل وجود افاق للتعاون 

الفلسطينية وتطوراتها مع الدور الصيني الداعم لحقوق  املشرتك بني البلدين، موضحا أن املباحثات تطرقت للقضية
مؤكدا أنه تم التطرق مع الوزير الصيني حول ملف ، تني وتحقيق االستقرار يف املنطقةالشعب الفلسطيني، وحل الدول

إلطار، سد النهضة، ورضورة التوصل التفاق قانوين ملزم، ورفض اإلجراءات األحادية، والتطلع لدور صيني داعم يف هذا ا
 فضال عن التشاور حول أزمة الغذاء والطاقة وهي موضوعات رئيسية تم تناولها يف املباحثات.

 (21)عربي مليون دينار 350 ـي" يرد ىلع شيك باسم السيسي ب"املركزي الكويت
مليار دوالر(، تحمل اسم عبد الفتاح السييس، جدال واسعا  1.14مليون دينار كويتي )نحو  350أثارت صورة شيك بقيمة 

وتداول ناشطون عىل مواقع ، لدى رواد مواقع التواصل االجتامعي، بينام نفى البنك املركزي الكويتي صحة املعلومات
 .2013مليون دينار كويتي عام  350ب مبلغ التواصل، صورة الشيك، تفيد بأن السييس قام بسح

 
وأصدر البنك املركزي الكويتي بيانا قال فيه؛ إن ما يتم تناوله من بيانات مغلوطة يف إحدى القنوات اإلعالمية 

-26الخارجية ومواقع التواصل االجتامعي بشأن وجود شيك ُمصدر ومسحوب عىل بنك الكويت املركزي بتاريخ 
ليون دينار كويتي، فإن بنك الكويت املركزي يؤكد بأن ما يتم تداوله من بيانات بهذا الشأن م 350مببلغ  7-2013

 غري صحيحة.
 وأضاف: "نرش أو إعادة تداول مثل هذه البيانات، من شأنه أن يعرض صاحبه للمساءلة القانونية".

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/3992219/1/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992219/1/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992201/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992201/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85
https://arabi21.com/story/1487533/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-350-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
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 )اليوم السابع( يتوجه إلى اإلمارات للمشاركة فى أسبوع أبو ظبى لالستدامة شكري
رصح السفري أحمد أبو زيد املتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤمتر 

، سوف يتوجه مساء اليوم األحد إىل العاصمة اإلماراتية أبو ظبي، حيث يُشارك يف فعاليات قمة أسبوع COP27املناخ 
 COP27لجلسة املقرر عقدها يوم غد اإلثنني، واملخصصة لتناول مخرجات مؤمتر أبوظبي لالستدامة كمتحدث رئييس يف ا

 الذي استضافته مرص مبدينة رشم الشيخ يف نوفمرب املايض.
 )بوابة األخبار(وزير الخارجية يلتقي سكرتير اتفاقية تغير املناخ بأبو ظبي 

غري املناخ ، بالسكرتري التنفيذي لالتفاقية اإلطارية لتCOP 27ر املناخ التقى وزير الخارجية سامح شكري، رئيس مؤمت
وأكد الطرفان عىل التعاون والتواصل إلرادة مشرتكة للبناء عىل نجاحات مؤمتر رشم الشيخ ، يس مونيستيه بأبو ظبي

 ووضع توصياته موضع التنفيذ.
 )بوابة األخبار(مصر تقدم التعازي يف ضحايا تحطم طائرة يف النيبال 

يناير الجاري، بخالص التعازي وصادق  ١٥تقدمت جمهورية مرص العربية يف بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم 
 املواساة لجمهورية النيبال الدميقراطية االتحادية الصديقة يف ضحايا تحطم طائرة وسط البالد.

 (21عربي) املنفي يلتقي حفتر وعقيلة يف القاهرة.. ما امللفات املطروحة؟
ل املتقاعد خليفة حفرت، طرح لقاء ثاليث يف العاصمة املرصية جمع رئيس املجلس الرئايس يف ليبيا ورئيس الربملان والجرنا

وذكرت عدة  ،انا ثابتا للقاءات الليبية مؤخراردود فعل وأسئلة حول ما يخطط له املجتمعون وداللة اختيار القاهرة مك
مصادر إعالمية، أن لقاء مغلقا يف القاهرة جمع املنفي وعقيلة صالح وحفرت؛ من أجل مناقشة آليات حل ملعالجة 

 حاليا، والوصول لتوافقات من أجل إجراء انتخابات شاملة يف البالد خالل العام الجاري. االنسداد السيايس الحاصل
  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2023/1/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%89/6049793
https://www.youm7.com/story/2023/1/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%89/6049793
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992968/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992968/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992738/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992738/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
https://arabi21.com/story/1488031/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة( ر تفتح املجال أمام بيع املمتلكات العامةاملحكمة الدستورية يف مص

قضت املحكمة الدستورية العليا يف مرصبرفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن عىل عقود 
ط الدولة، الذي يقرص حق الطعن يف صحة عقود الدولة بالترصف يف املمتلكات العامة أمام املحاكم عىل طريف العقد فق

 دون غريهام، مام يسلب عموم املواطنني حق الطعن عىل أي عقود.
مل “وجاء الحكم مخالفا ملا أوصت به هيئة مفويض املحكمة الدستورية يف تقريرها، بعدم دستوريته استنادا إىل كونه 

من  121ة للامدة صوتا فقط باملخالف 374عضوا، وحاز عىل  397يحز عىل موافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب، املقدرة بـ
 ”.الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق يف التقايض، وتعلقه بسلطة املحاكم عىل الدعاوى املنظورة أمامها

 (21)عربي قراصنة ورهائن ىلع طاولة الحوار يف مصر!!
رغم اإلعالن عن الحوار الوطني يف مرص منذ أبريل املايض، أي منذ تسعة أشهر أو يزيد، إال أنه مل ينطلق فعليا حتى 

 ن، واكتفى منظموه بعقد جلسات استهالكية ألمانته العامة، وتحديد لجان الحوار، وموضوعاته واملشاركني فيه.اآل 
كان واضحا أن الهدف من إطالة تلك الجلسات اإلجرائية هو كسب الوقت قبل حدثني مرتقبني )يف ذلك الوقت(؛ أولهام 

ملايض، وزيارة السييس للواليات املتحدة للمشاركة يف القمة القمة العاملية للمناخ التي استضافتها مرص يف نوفمرب ا
 األمريكية األفريقية منتصف ديسمرب املايض. 

 (21)عربييسخر بكري: تربينا ىلع املش والشلولو وواثق إننا هنعدي.. وساويرس 
علق اإلعالمي املرصي املحسوب عىل النظام، مصطفى بكري، عىل الحالة االقتصادية املرتدية التي وصلت لها البالد، داعيا 

ويف برنامجه "حقائق وأرسار" عىل قناة صدى البلد، قال ، املرصيني إىل الصرب والتحمل حتى تتخطى مرص األزمة الراهنة
 مستعد أن يتحمل)..( وكل اإلجراءات التي تؤخذ اآلن حتعدينا من األزمة".بكري: "مرص مش حتوقع والشعب 

وأضاف بكري: "إحنا اتربينا عىل البتاو واملش والشلولو )امللوخية الناشفة( وانترصنا وعدينا"، لريد عليه رجل األعامل 
 املرصي، نجيب ساويرس ساخرا بقوله: "شلولو يا شلولو".

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/1/15/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/1/15/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://arabi21.com/story/1487923/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1487631/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AB%D9%82-%D8%A5%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7
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ركز املصري ملواجهة إشكاليات التعويض العمالي مقترح تعديل تشريعي من امل
 )درب( يف ظل أزمة التضخم )ورقة سياسات(

قضاء ” ، ورقة سياسات تحت عنوان 2023يناير  15أصدر املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية، اليوم األحد 
العاملية، يف ظل  ، تتضمن حلوال ترشيعية مقرتحة إلشكاليات قضايا التعويضات”التعويض العاميل يف ظل أزمة التضخم

 أزمة التضخم وهبوط سعر العملة املحلية. 
% من 50وأوضح املركز أنه مع بدء تطبيق سياسة سعر الرصف املرن، تراجعت قيمة العملة الوطنية لتفقد حوايل 
افة باإلض –قيمتها، وتشهد البالد بالتوازي مع ذلك موجة من ارتفاع األسعار، ما يقتيض وجود تدخالت ترشيعية عدة 

لتعزيز شبكات األمان االجتامعي لحامية الفئات الضعيفة، أو الفئات املعرضة للمصري ذاته، وعىل  –إىل إجراءات أخرى 
 رأسها العامل املفصولون. 

جدل بمصر بعد حكم الدستورية العليا بتأييد ”.. سلبت املواطنين حقهم بالرقابة“
 (الجزيرة) منع الطعن ىلع عقود الدولة )فيديو(

يوخ املرصي املحامي طارق عبد العزيز إن حكم املحكمة الدستورية العليا برفض الطعن عىل قال عضو مجلس الش
جاء متوافًقا مع الدستور  -يقيض بعدم أحقية املواطنني بالطعن عىل عقود الدولة- 2014لسنة  32دستورية القانون رقم 

 ترصفاتها إزاء العقود التي تربمها. كونه مينع تسلّط من هم غري ذي صفة يف االعتداء عىل إرادة الدولة بشأن
أن هذا القانون يغلق الطريق أمام دعاوى البطالن خالل مشاركته، األحد، يف برنامج املسائية عىل الجزيرة مبارش وأضاف 

 التي تالحق الدولة أمام القضاء، الفتًا إىل أن القانون املرصي يُعيل من إرادة املتعاقدين.
 

  

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%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%85/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%85/
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/16/%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A


  
 

4 | P a g e  

 موجز الصحافة
 January 16 || 748العدد 

2023 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( سنوات متتالية 9مليار دوالر| الصين أكبر شريك تجاري ملصر لـ 11.1بـ 

 إىل تعزيز عالقاتها السياسية واالقتصادية مع القارة السمراء، ويزور وزير الخارجية الصيني، مرص، ضمن تسعى الصني
جولته اإلفريقية التي بدأها األسبوع املايض، والتي تهدف إىل تكثيف التعاون خالل الفرتة املقبلة، للنهوض بالعالقات 

سنوات متتالية،كام تعترب مرص أول  9رب رشيك تجاري ملرص عىل مدار وتعد الصني أك، رصية الصينية إقتصاديا وسياسياً امل
 دولة عربية وإفريقية تقيم عالقات تعاون إسرتاتيجية مع بكني.

، وفق بيانات البنك املركزي املرصي، تحتل الصني الصدارة كأكرب رشيك تجاري ملرص 2022-2021وخالل العام املايل 
مليار دوالر، بينام  9.7مليار دوالر، حيث بلغت قيمة الواردات من الصني  11.1لغ بحجم تبادل التجاري بني البلدين ب

 مليار دوالر. 1.4بلغت قيمة الصادرات املرصية إىل الصني 
 )بوابة األهرام( 2022مليار جنيه تعاقدات جديدة لبتروجت يف  123.5

املهندس طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية، إن تواجد رشكات قطاع البرتول املرصى خارج مرص، ميثل عنرص  قال
كام استعرض طارق املال ، نجاح رشكة برتوجت وضمن إسرتاتيجية قطاع البرتول املرصى ، تابعة لهقوة للقطاع والرشكات ال

مليار جنيه،  123,5بلغت قيمتها  2022حقيق تعاقدات جديدة خالل عام لتعظيم التواجد الخارجى لرشكات القطاع ىف ت
مليار جنيه، واستعراض أهم املرشوعات والتعاقدات الجديدة التى فازت بها  81.4منها تعاقدات خارج مرص بقيمة 

 الرشكة ىف كل من السعودية واإلمارات. 
ة العربية السعودية ىف منطقة نيوم بقيمة إجاملية  تجاوزت وأوضح التقرير، نجاح الرشكة ىف  الفوز مبرشوعني ىف اململك

 مليار جنيه. 2,1مليار جنيه، ومرشوعني باإلمارات العربية املتحده بقيمة إجاملية بلغت  78
نرجس “اإليطالية تعلن اكتشافها حقل غاز جديد يف مصر يف منطقة ” إيني“

 درب() ”البحرية
باملنطقة الواقعة  1-يف برئ االستكشاف نرجس اإليطالية، عن اكتشاف حقل غاز جديد يف مرص، يقع ” إيني“كشفت رشكة 

 يف منطقة امتياز نرجس البحرية يف رشق البحر األبيض املتوسط.
م من األحجار الرملية الحاملة للغاز من امليوسني  61قدم  200وبحسب بيان للرشكة، واجه برئ نرجس ما يقرب من 

 طة سفينة الحفر ستينا فورث.م من املاء بواس 309قدًما  1014واألليجوسني وتم حفره يف 
مليار دوالر من املوانئ من أول ديسمبر املاضي  8.5مدبولي: إخراج بضائع بـ

 )الشروق( يناير 10وحتى 
مجلس الوزراء، إن الدولة اعتبارا من مطلع ديسمرب املايض، حرصت عىل إخراج أكرب قال مصطفى مدبويل رئيس 

وأضاف، خالل مؤمتر صحفي من محافظة شامل ، ن املوانئحجم من املواد الخام والبضائع ومستلزمات اإلنتاج م
موضحا أنه الفرتة  سيناء، بحضور عدد من الوزراء، أن هذه املستلزمات كانت مرتاكمة عىل مدار الفرتة السابقة،

 مليار دوالر. 8.5يناير الجاري تم إخراج بضائع بـ 10من أول ديسمرب املايض حتى 

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/3992021/1/%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-111-%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%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992021/1/%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-111-%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%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1
https://gate.ahram.org.eg/News/3972946.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3972946.aspx
https://daaarb.com/%d8%a5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d9%87%d8%a7-%d8%ad%d9%82%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d8%b2/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012023&id=b35ced5f-0413-4cc6-8720-91553ad44c0e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012023&id=b35ced5f-0413-4cc6-8720-91553ad44c0e
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 )الشروق(مليار جنيه لألجانب  51.9مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 
قالت رشكة السمرسة يف األوراق املالية "األهيل فاروس"، إن الحكومة الحكومة املرصية باعت أذون خزانة ألجل ستة 

% يف مزاد عقدته الخميس، وهو إشارة إىل بدء املستثمرين األجانب يف العودة 21مليار جنيه، بعائد  51.9أشهر بقيمة 
 إىل سوق الدين املحلية.

 )الشروق( مليار جنيه 93ء: الدولة حاليا تدعم الخبز سنويا بـرئيس الوزرا
 املواطن يحصل يف حنيجنيها،  11قال مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة لرت السوالر عىل الدولة فعليا 

مليار  55ووصف مدبويل، هذه األرقام بأنها "هائلة"، موضحا أن حجم دعم الخبز سيزداد بقيمة ، جنيه 7.25عليه بـ
جنيه إضافية باحتساب فاتورة الزيادة التي حدثت يف سعر القمح منذ بداية األزمة الروسية األوكرانية حتى تحريك 

 مليار جنيه. 93مليارا، مبعنى أن الدولة حاليا تدعم الخبز سنويا بـ 38رقم السابق كان سعر العملة مؤخرا، علام بأن ال
 ()الشروق مليار جنيه فارق تكلفة السوالر 60مدبولي: الدولة تتحمل 

قال الدكتور مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستنفذ مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية 
مليار جنيه سنويا، موضحا أن الدولة املرصية ستدعم فرق سعر الفائدة املوجود  150والزراعية املنتجة، بقيمة إجاملية 

 الصناعة والزراعة واملرشوعات الصغرية واملتوسطة. مليارات جنيه يف السنة لخدمة رجال 10بقيمة حوايل 
جنيه، أي ما  7.25جنيها، لكنه يف األسواق بسعر  11ولفت إىل أن تكلفة لرت السوالر عىل الدولة املرصية فعليا تبلغ 

 مليار جنيه. 60جنيهات، فارق الدولة تتحملها مبا يقدر بنحو  4يقدر بـ 
 (21)عربي ية واالجتماعية يف مصرتراجع الجنيه يعقد األزمة االقتصاد

تتعقد األزمة االقتصادية واالجتامعية يف مرص أكرث فأكرث مع تفاقم تراجع العملة املحلية مقابل الدوالر بنسبة بلغت 
 باملئة. 91نهار يف املصارف الحكومية قبل أن تتحسن قليال لتصل نسبة الرتاجع إىل باملئة عند منتصف ال 104األربعاء 

أشهر  10باملئة منذ مارس عقب تخفيضه يف وقت سابق يف خضم  50وبلغت قيمة انخفاض الجنيه املرصي مجمال 
وزاد الوضع النقدي ، يةاستجابة ملطالب صندوق النقد الدويل، وفق ما نقلته وكالة األنباء الفرنسية عن مصادر حكوم

املتأزم يف مرص من تعقيد الظروف املعيشية للمواطن املرصي يف أكرب بلد عريب دميغرافيا، حيث يبلغ عدد سكانه بحسب 
 باملئة. 21ماليني نسمة، خاصة أن البالد عرفت نسبة تضخم تجاوزت وفق بيانات رسمية الـ 104بعض املصادر، نحو 

 سنوات مقبلة تعادل قيمته حاليا 3تقرير للصندوق: خدمة الدين الخارجي ملصر لـ
 (21عربي)

رصي الصادر يف العارش من الشهر الحايل، والذي تضمن حفل تقرير صندوق النقد الدويل حول االقتصاد امل
توقعات الصندوق ألداء االقتصاد خالل السنوات املالية الخمس املقبلة، بالعديد من األمور الهامة؛ أبرزها توقعه 
استمرار العجز التجاري وارتفاع قيمته خالل السنوات املالية الخمس املقبلة، بسبب تفوق الزيادة يف الواردات 
السلعية عن الزيادة يف الصادرات السلعية، واستمرار زيادة مدفوعات فوائد دخل االستثامر للخارج خالل تلك 

مليار دوالر يف العام  17السنوات الخمس، والتي أصبحت تشكل رقام سنويا مهام باملدفوعات الدوالرية بلغ 
 مس سنوات.مليار دوالر بعد خ 21املايل الحايل، وتوقع الصندوق زيادته إىل 

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=15012023&id=0a05b5cf-faf5-419f-9cb1-c5c8b6ab2104
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012023&id=0a05b5cf-faf5-419f-9cb1-c5c8b6ab2104
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012023&id=f2952e5b-7918-4120-84d8-fa5bf74055d8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012023&id=f2952e5b-7918-4120-84d8-fa5bf74055d8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012023&id=ee433112-920a-4d48-a76b-9d470b8a8f42
https://arabi21.com/story/1487701/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1487979/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%803-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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 (املصري اليوم) بالجيزة« أهاًل رمضان»% ىلع سلع ومنتجات 50بخصم 
« أهاًل رمضان»أسعار معارض « املرصي اليوم»مع التذبذب املستمر يف سعر الدوالر وأرتفاع أسعارالسلع ،تعرض عليكم 

مساء أمس يف منطقة أرض املطاحن بشارع امللك فيصل؛ ليتيح كافة السلع األساسية  الذي تم أفتتاحة مبحافظة الجيزة
 أشهر. 3للمواطنني بأسعار يف متناول املواطن البسيط ويستمر املعرض ملدة 

 (الجزيرة) هتكذب” صحيح مصر“منصة و ..كثير يف دعم الكهرباء: ننفق مدبولي
قال مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء املرصي، إن املواطن يف مرص ال يزال يحظى بدعم الدولة رغم صعوبة 

 عار السلع األساسية.الظروف التي مير بها العامل بأرسه، يف ترصيحات اعتربت متهيدا لزيادة جديدة يف أس
لوال ذلك لتضاعفت أسعار استهالك الكهرباء عىل املواطنني ثالث ”وقال إن الدولة تتحمل دعاًم كبريًا يف بند الكهرباء، و

 جنيه وفًقا 1000ستهالك الكهرباء، كان من املفرتض أن يدفع جنيه شهريًّا ال  300من يدفع “، مضيفا: ”مرات عىل األقل
التي تعمل عىل تدقيق ترصيحات املسؤولني ” صحيح مرص“بدورها، قالت منصة  ،، عىل حد وصفه”لألسعار الحقيقية

 /2022، ألن حجم فاتورة دعم الكهرباء يف مرشوع املوازنة للعام الحايل ”مضللة“والسياسيني، إن ترصيحات مدبويل 
 ، أي أن الحكومة ال تتحمل أي أعباء مالية بسبب دعم كهرباء رشائح املحدودي الدخل.”صفر“هي  2023

  

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/2794219
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/1/16/%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-%D9%86%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%A7


  
 

7 | P a g e  

 موجز الصحافة
 January 16 || 748العدد 

2023 

 

 

 

 

 

 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الشروق( أحمد موسى: بالش قسوة ىلع بلدكم.. املرحلة الحالية صعبة جدا
مواجهة اإلرهاب بالتوازي مع التنمية، دون ، قررت أن يسري مسار 2014الدولة منذ عام »قال اإلعالمي أحمد موىس، إن 

 «.تأجيل ألي منهام
بالش قسوة عىل بلدكم، هي مرحلة صعبة جًدا، »الذي أطلقه السييس، معقبًا: « حياة كرمية»وأشاد باملرشوع القومي 

 «.ابعوقد ال يعلم بعض األشخاص عيشة أهالينا يف القرى، لكني أعلمها ألين عشت معاناة القرية والنجع والتو 
 (21)عربي مصر: إحالة إعالميين معارضين بالخارج إلى املحاكمة الجنائية

 يل اإلرهاب".متهام، بينهم إعالميون معارضون للتحقيق يف قضية لـ"متو 18أمرت جهات التحقيق يف مرص بإحالة 
وجاء يف أمر اإلحالة أن  املتهمني وبينهم اإلعالميون املعارضون معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد نارص، وعبد الله الرشيف، 

 تولوا قيادة بالهيكل اإلداري لجامعة اإلخوان.
 اضها.واتهمت جهات التحقيق جامعة اإلخوان املسلمني يف استخدام "اإلرهاب" كوسيلة لتحقيق وتنفيذ أغر 

وأوضحت أن "ستة من املتهمني، تولوا قيادة يف جامعة اإلخوان املسلمني، تهدف إىل استخدام القوة والضعف والتهديد 
 والرتويع يف الداخل، بغرض اإلخالل بالنظام"، عىل حد زعمها.

 التعليم

 )بوابة األخبار(السيسي يتابع تطوير منظومة التعليم األساسي بمختلف محاورها 
مع مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير املالية، والدكتور رضا حجازي،  السييساجتمع 

 وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني، ملتابعة جهود تطوير منظومة التعليم االسايس مبختلف محاورها. 
البرشية ومنظومة املعلمني، والتوسع يف إنشاء املدارس املتميزة الجديدة  بالرتكيز عىل تطوير الكوادرالسييس، ووجه 

مبختلف أنواعها، يف إطار التوجه االسرتاتيجي والثابت للدولة بدعم االستثامر يف التعليم، للمساهمة يف بناء الشخصية 
 مياً وثقافياً ومعرفيا.املرصية منذ املهد يف فرتة ما قبل التعليم الجامعي، بهدف صقل األجيال الجديدة عل

السيسي يستعرض خطة إنشاء مدارس النيل وخطط تسويق شهاداتها 
 )بوابة األهرام( داخلًيا وخارجًيا

مدارس جديدة  عرض الدكتور رضا حجازي وزير الرتبية والتعليم خطة الوزارة لتطوير منظومة املدارس وإنشاء
عىل مستوى الجمهورية، خاصًة سلسلة مدارس "مرص املتميزة" والتي تعمل بنظام اليوم الكامل، إىل جانب 

 عىل مستوى املحافظات. 20" وعددها IPS"املدارس الرسمية الدولية 
  

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=15012023&id=33e35fda-7468-43c9-a68d-011095ec478a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012023&id=33e35fda-7468-43c9-a68d-011095ec478a
https://arabi21.com/story/1487687/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992223/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992223/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://gate.ahram.org.eg/News/3973452.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3973452.aspx
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 الصحة

)بوابة  باملجان« الصحة»عبد الغفار: استقدام خبراء أجانب للعمل بمستشفيات 
 األخبار(

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بني الوزارة، ومجموعة من مقدمي خدمات 
الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، تشمل )أالميدا للرعاية الصحية، مراكز ألفا كيور، السعودي األملاين الصحية، كليوباترا(، 

دة من الخرباء العامليني يف التخصصات الطبية املختلفة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنني وذلك بهدف دعم االستفا
 يف وزارة الصحة والسكان. « مجانا»

 السياحة

 تابوت رمسيس الثاني يعود لفرنسا.. وإحباط محاولة سرقة تمثاله يف مصر
 (21عربي)

، وسيكون العنرص 1976يف العام يعود تابوت رمسيس الثاين إىل فرنسا، بعد غياب نحو نصف قرن من عرضه يف باريس 
ات املرصية محاولة رسقة متثال األبرز يف معرض ضخم يقام يف العاصمة الفرنسية يف الربيع املقبل، فيام أحبطت السلط

وقال عامل املرصيات واألستاذ يف كلية متحف اللوفر، دومينيك فارو، وهو املنسق العلمي لهذا املعرض الذي يحمل  ،له
وذهب الفراعنة"، يف ترصيح لوكالة فرانس برس: "عندما قيل يل إن تابوت رمسيس الثاين سيصل إىل  عنوان "رمسيس

 باريس، كدت أبيك من الفرح لكوين سأراه مجدداً هنا".
 الزراعة

 (الشروق) جنيه 1200مصادر ترجح رفع قيمة توريد القمح املحلي إلى 
ضايف لتوريد القمح اعتبارا من ، بشامل سيناء، إقرار حافز إ مصطفى مدبويل، خالل مؤمتر صحفيأكد رئيس الوزراء، 

حكومي مسؤول، أن مجلس الوزراء طلب من املسؤولني يف وزارة الزراعة عمل دراسة عادلة وأكد مصدر املوسم املقبل، 
ألسعار املحاصيل االسرتاتيجية ومنها القمح والذرة، لزيادة أسعارها طبًقا ملتغريات الظروف االقتصادية وتغيريات سعر 

 جنيه لألردب حاليًا. 1000قمح بدالً من جنيه ألردب ال 1200متوقًعا أن تصل أسعار توريد القمح املحيل إىل ، الرصف
 الطرق واملواصالت

)بوابة  آخرين يف انقالب ميكروباص بطريق القطامية 13مصرع راكب وإصابة 
 األخبار(
آخرين يف حادث انقالب سيارة ميكروباص بطريق "القطامية_ السخنة" ونقل  13مرصعه وأصيب  لقي عامل

 رجال اإلسعاف املصابني ملستشفى السويس العام لتلقي العالج واملتويف لثالجة حفظ املوىت.
 

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/3992246/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992246/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992246/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B3
https://arabi21.com/story/1487985/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012023&id=19f295b4-4544-4702-b90a-a6948261f125
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992948/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-13-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992948/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-13-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992948/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-13-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1
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 العسكري املشهدت اتطور
 ول تعاون مع جامعة حلوانأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوك

 )الوطن(
وقعت أكادميية نارص العسكرية للدراسات العليا، بروتوكول تعاون يف املجاالت العلمية والبحثية مع جامعة حلوان، 

البناء بني أكادميية نارص العسكرية للدراسات العليا وذلك يف إطار حرص القوات املسلحة عىل دعم أوارص التعاون 
 ومختلف الجامعات املرصية لتحقيق طفرة علمية مبنظومة التعليم والبحث العلمي.

 )الوطن( إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الفيوم
قع اللواء أركان حرب عبد الحميد سيد أحمد مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات املسلحة، والدكتور يارس مجدي و 

حتاتة رئيس جامعة الفيوم، بروتوكول تعاون بهدف تحقيق االستفادة املتبادلة من الكوادر العلمية والفنية ومنظومات 
يسهم يف مواكبة التطور املتالحق يف مختلف املجاالت، وذلك من خالل التحاليل املعملية والبحثية لكال الجانبني مبا 

تنفيذ دورات تدريبية وندوات ومؤمترات وورش عمل وزيارات ميدانية مشرتكة لتعظيم االستفادة من الخربات يف 
 املجاالت ذات االهتامم املشرتك.

 لشبابالقوات املسلحة تهنئ أبناءها حاصدي ذهبية بطولة العالم للمبارزة ل
 )الوطن(

حقق الالعب املتميز محمد السيد سامي العب املؤسسة العسكرية الرياضية امليدالية الذهبية ببطولة كأس العامل 
العبًا  246يا وتنافس خاللها التي نظمت فعالياتها بدولة إيطال« فردي»سنة لسالح سيف املبارزة  20للشباب تحت 

دولة، وذلك استمراراً للنجاحات التي يحققها العبوا املؤسسة الرياضية العسكرية مبختلف األلعاب الرياضية،  36مثلوا 
ويف إطار االهتامم والرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات املسلحة حتى يتمّكنوا من رفع العلم املرصي عالياً خفاقاً 

 تلف املسابقات الرياضية التي يشاركون بها.مبخ
 –املقاتلة املصرية ستصل إلى إيران يف غضون شهرين  35-طائرات سوخوي سو
 )الدفاع العربي( مسؤول إيراني كبير

طائرة مقاتلة من طراز سوخوي  35أعلن عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية باملجلس اإلسالمي عن وصول 
 العام املقبل )وفق التقويم اإليراين، مل يتبق سوى شهرين عىل رأس السنة اإليرانية(. إىل البالد مطلع

طائرة  24مليار دوالر بهدف رشاء أكرث من  2اتفاقية مع روسيا بقيمة  2019وقع سالح الجو املرصي يف العام 
 .35-مقاتلة من طراز سو

يون باحتامل فرض ُعقوبات عىل مرص ىف حالة وأثار ذلك غضب الواليات املتحدة حيث لّوح مسُؤولون امريك
 االرصار عىل امتام صفقة رشاء الطّائرات الرُّوسية.

و حذر وزير الدفاع االمرييك السابق، مارك اسبري، و وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وقتها مرص من رشاء 
 .35ُمقاتالت ُروسية من طراز سوخوي 

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/6403810
https://www.elwatannews.com/news/details/6403806
https://www.elwatannews.com/news/details/6403806
https://www.elwatannews.com/news/details/6403804
https://www.defense-arabic.com/2023/01/15/%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88-35-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%8a%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/15/%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88-35-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%8a%d8%b1/
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 (21)عربي يف مصر.. والسيسي هدفه البقاء دتعايف االقتصاتحليل: الجيش يعيق 
اش نرش موقع "جيوبوليتكال فيترشز" األمرييك تحليال للباحث اللبناين هالل خاشان، تحدث فيه عن معوقات االنتع
 االقتصادي يف مرص، يف الوقت الذي يسعى فيه السييس إىل البقاء يف حكمه، واتهامات للجيش بالتسبب بأزمة البالد.

بتحسني حياة املرصيني وتعزيز هيمنة املدنيني عىل النظام  2013وأضاف أنه بالرغم من أن السييس تعهد بعد انقالب 
وعوده كلها، فيام أطلق مشاريع ضخمة أفادت املؤسسة العسكرية السيايس وعدم الرتشح للرئاسة، رسعان ما نكث ب

 وليس الطبقة العاملة.
ورأى أنه يف الوقت الذي تكافح فيه البالد أزمة اقتصادية عميقة مع احتامل ضئيل لتحقيق انتعاش دائم، فإن املشاريع 

  الذي أطلقها السييس تهدف إىل ضامن بقاء حكمه وليس تحسني االقتصاد. 

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/1487880/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1
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 ات املشهد السيناويتطور
 السيسي يوجه بمواصلة جهود تنفيذ املخطط العام للتنمية الشاملة يف سيناء

 )بوابة األخبار(
السييس اليوم مع اللواء أمري سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراين، واللواء أ.ح حسن عبد اجتمع 

ورية، واللواء أ.ح وليد أبو املجد مدير عام جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية للقوات الشايف املستشار برئاسة الجمه
 املسلحة، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

رشوعات استصالح مبواصلة جهود تنفيذ املخطط العام للتنمية الشاملة يف شبه جزيرة سيناء، مبا يف ذلك م السييسووجه 
األرايض، الهادفة إىل زيادة رقعة األرايض الزراعية يف وسط وشامل سيناء، وتعظيم املساحة العمرانية واإلنتاجية، وذلك 

  يف إطار اسرتاتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصالح األرايض عىل مستوى الجمهورية.
 (املصري اليوم) استئناف فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء

 كال االتجاهني لعبور املسافرين استأنفت السلطات املرصية، اليوم األحد، فتح معرب رفح الربي يف شامل سيناء، يف
 الفلسطينيني وإدخال املساعدات املتنوعة إىل قطاع غزة، وذلك بعد إغالقه يومي الجمعة والسبت للعطلة األسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول باملعرب عىل استئناف فتح املعرب عقب العطلة األسبوعية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مع 
 .ن الفلسطينيني يف كال االتجاهنياإلدارية باملعرب لتيسري إجراءات عبور املسافريتواجد األطقم 

مايو من العام املاىض، الستقبال  16وكانت السلطات املرصية فتحت املعرب استثنائيا اعتبارا من يوم األحد املوافق 
بناء وإعادة األعامر إىل قطاع غزة، عالوة الجرحى واملصابني والحاالت اإلنسانية وإدخال املساعدات املتنوعة ومواد ال

 عىل عبور العالقني من الجانبني.
 
 

  

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/3991528/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2793402
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 تطورات املشهد األمني
 )بوابة األخبار( ىلع تعديالت قانون هيئة الشرطةمجلس النواب يوافق نهائيا 

وافق مجلس النواب خالل جلستة العامة املنعقدة اآلن برئاسة املستشار الدكتور حنفي جبايل رئيس املجلس، نهائيا 
 109القانون رقم  عىل تقرير لجنة الدفاع واألمن القومي بشأن مرشع قانون مقدم من الحكومة  لتعديل بعض أحكام

ويهدف مرشوع القانون إىل تحقيق االستقرار الوظيفي ألعضاء هيئة الرشطة وترسيخ ، يف شأن هيئة الرشطة 1971لسنة 
 قيم االنضباط مبا يتواكب مع الترشيعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.

اءات واإلحالة ملجلس التأديب ألعضاء هيئة الرشطة كام يهدف مرشوع القانون تعديل بعض معايري وقواعد توقيع الجز 
 من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل الترشيعي مع القوانني ذات الصلة.  

   )الشروق( مواطنا بحمل جنسيات أجنبية أخرى 42باألسماء.. الداخلية تأذن لـ
ى، مع احتفاظهم بالجنسية مواطناً بحمل جنسيات أجنبية أخر  42أصدرت وزارة الداخلية قرارين بالسامح لعدد  

عىل أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعرشين مواطًن أولهم  2022لسنة  2522وينص القرار األول الذي حمل رقم ، املرصية
الد ياسـر عبد االله سامل وآخرهم أحمد حسام عبد السالم عبد الجليل، املدرجة أسـامؤهم بالبيان املرفق بالتجنس خ

 بالجنس ية األجنبية املوضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظه بالجنسية املرصية. 
 -م إبراهيم عامد الدين أحمد عوض فيام ينص القرار الثاين عىل أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعـرشين مواطناً أولهـ

وآخرهم عصام فاروق النادي محمد املدرجة، أسامؤهم بالبيان املرفق بالتجنس بالجنسية األجنبية املوضحة قرين اسم 
 كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية املرصية.

 )الشروق(املؤبد للمقاول الهارب محمد علي فى قضية خلية الجوكر 
قضت الدائرة الخامسة إرهاب املنعقدة مبأمورية محاكم بدر، بالسجن املؤبد عىل املقاول الهارب محمد عيل، التهامهه 

واستعامل القوة والعنف ضد رجال الرشطة، يف القضية  بتعريض السلم العام للخطر، واالعتداء عىل رجال السلطة،
 «.خلية الجوكر اإلرهابية»املعروفة إعالميا 

رفض القاضي االستماع إلى أحدهما.. محكمة مصرية تمدد حبس الزميلين بهاء 
 )الجزيرة( إبراهيم وربيع الشيخ

يوًما عىل  45يم وربيع الشيخ مدة قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الزميلني الصحفيني بهاء الدين إبراه
 ”.حرص أمن دولة عليا“ 2018لسنة  1365ذمة التحقيقات يف القضية رقم 

واعتقل الزميالن أثناء ذهابهام إىل مرص لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهام ووجهت إليهام تهم االنضامم 
د العزيز ذات التهم ولكن عىل ذمة قضية إىل جامعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة، كام يواجه الزميل هشام عب

 .1أخرى، ويقبع الصحفيون الثالثة حاليًّا يف سجن بدر
وقالت منى جامل زوجة الزميل بهاء، إن القايض رفض السامح لزوجها بالتحدث ولو نصف دقيقة، بل قطع عنه 

 الصوت خالل جلسة مشورة عرب الفيديو كونفرانس يوم الثالثاء.

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/3992105/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992105/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012023&id=b426f54f-14ae-4bab-a0f7-c44a4375cb56
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012023&id=e525a8ac-20a6-45e7-9a67-124217b0f052
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012023&id=e525a8ac-20a6-45e7-9a67-124217b0f052
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/14/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1-2
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/14/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1-2
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سنوات ىلع كريم الهواري بقضية دهس طالب الشيخ زايد  3دد تأييد السجن املش 
 )املصري اليوم(

قضت محكمة النقض برئاسة املستشار محمد عبداللطيف، اليوم األحد، برفض طعن املتهم كريم الهواري، عىل الحكم 
ادم بالشيخ طالب خطأ يف حادث تص 4سنوات يف اتهامه بقتل  3يات الجيزة بالسجن املشدد الصادر من محكمة جنا
سنوات، ليصبح نهائًيا وغري  3وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر عىل املتهم بالسجن املشدد ، زايد وتعاطى املخدرات

 قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أهرى. 
 الداخلية تنفي مزاعم اإلخوان بالقبض ىلع ضابط شرطة أثناء تغييره دوالرات

 (الوطن)
فيس »مبوقع التواصل االجتامعي نفت وزارة الداخلية، ما تم تداوله عىل عدد من الصفحات املوالية لجامعة اإلخوان 

 بإحدى رشكات الرصافة بالقاهرة. دوالربالحاولته تغيري مبالغ مالية ، بشأن القبض عىل ضابط رشطة حال م«بوك
 (اليوم السابع) 71شعار جديد للشرطة فى ذكرى عيدها الـ 

ل رجال أيام، وهو ذكرى استبسا 9، والذي يفصلنا عن االحتفال به 71الـ جهزت وزارة الداخلية شعارا جديدا لعيدها 
 سنة من اآلن يف معركة اإلسامعيلية الشهرية. 71الرشطة يف الحفاظ عىل الوطن، وتصديهم للعدو اإلنجليزي، قبل 

 
  

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/2793734
https://www.elwatannews.com/news/details/6405952
https://www.youm7.com/story/2023/1/16/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%80-71/6050379


  
 

14 | P a g e  

 موجز الصحافة
 January 16 || 748العدد 

2023 

 

 

 

 

 

Contents 

 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ن )بوابة ال  ي التعاون المثمر مع الصي 
: مرص حريصة عىل االستمرار فن  0 ........................................ خبار(السيسي

ي )بوابة الخبار( ي لملف سد النهضة اإلثيوب   0 .................................... وزير الخارجية: تطرقنا مع الجانب الصينن

" يرد عىل شيك باسم السيسي بـ  ي ي  350"المركزي الكوين   0 ........................................... (21مليون دينار )عرب 

 1 ......................................... شكري يتوجه إىل اإلمارات للمشاركة فن أسبوع أبو ظن  لالستدامة )اليوم السابع(

ي )بوابة الخبار( ي سكرتي  اتفاقية تغي  المناخ بأبو ظن 
 1 .................................................... وزير الخارجية يلتق 

ي ضحايا تحطم طا
ي النيبال )بوابة الخبار(مرص تقدم التعازي فن

 1 ......................................................... ئرة فن

ي  ي القاهرة.. ما الملفات المطروحة؟ )عرب 
ي حفي  وعقيلة فن

ي يلتق 
 1 .................................................. (21المنقن

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية

ي مرص تفتح
 2 ........................................... المجال أمام بيع الممتلكات العامة )الجزيرة( المحكمة الدستورية فن

ي  ي مرص!! )عرب 
 2 ......................................................................... (21قراصنة ورهائن عىل طاولة الحوار فن

ي   2 ....................................... (21بكري: تربينا عىل المش والشلولو وواثق إننا هنعدي.. وساويرس يسخر )عرب 

ي ظل أزمة التضخم )ورقة 
يعي من المركز المرصي لمواجهة إشكاليات التعويض العماىلي فن ح تعديل تشر مقي 

 3 ........................................................................................................................ سياسات( )درب(

ن حقهم بالرقابة“ جدل بمرص بعد حكم الدستورية العليا بتأييد منع الطعن عىل عقود الدولة ”.. سلبت المواطني 
 3 ....................................................................................................................... )فيديو( )الجزيرة(

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

يك  11.1بـ  ن أكي  شر  4 ................................. سنوات متتالية )بوابة الخبار( 9تجاري لمرص لـمليار دوالر| الصي 

ي  123.5
وجت فن  4 .................................................... )بوابة الهرام( 2022مليار جنيه تعاقدات جديدة لبي 

ي “ ي منطقة ” إينن
ي مرص فن

 4 ........................... )درب(” نرجس البحرية“اإليطالية تعلن اكتشافها حقل غاز جديد فن

: إخراج بضائع بـ ي وحن   8.5مدبوىلي
ئ من أول ديسمي  الماضن وق( 10مليار دوالر من الموابن  4 ............... يناير )الشر

وق( 51.9مرص تبيع أذون خزانة بقيمة   5 ............................................................ مليار جنيه لألجانب )الشر

ن سنويا بـرئيس الوزرا  وق( 93ء: الدولة حاليا تدعم الخي   5 .................................................... مليار جنيه )الشر

: الدولة تتحمل  وق( 60مدبوىلي  5 ........................................................ مليار جنيه فارق تكلفة السوالر )الشر

ي  ي مرص )عرب 
 5 .......................................................(21تراجع الجنيه يعقد الزمة االقتصادية واالجتماعية فن

ي لمرص لـ ي  3تقرير للصندوق: خدمة الدين الخارج   5 .......................... (21سنوات مقبلة تعادل قيمته حاليا )عرب 

ة )المرصي اليوم(« أهاًل رمضان»% عىل سلع ومنتجات 50بخصم  ن  6 ..................................................بالجي 

ي دعم الكهرباء.. ومنصة 
: ننفق كثي  فن  6 ............................................ تكذبه )الجزيرة(” صحيح مرص“مدبوىلي

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

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

وق(  7 ............................................. أحمد موىس: بالش قسوة عىل بلدكم.. المرحلة الحالية صعبة جدا )الشر

ي  ن بالخارج إىل المحاكمة الجنائية )عرب  ن معارضي   7 ...................................................(21مرص: إحالة إعالميي 

 7 ..................................................................................................................................... التعليم

 7 ......................................... السيسي يتابع تطوير منظومة التعليم الساىسي بمختلف محاورها )بوابة الخبار(

 7 ................ السيسي يستعرض خطة إنشاء مدارس النيل وخطط تسويق شهاداتها داخلًيا وخارجًيا )بوابة الهرام(

 8 .................................................................................................................................. الصحة
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اء أجانب للعمل بمستشفيات   8 ............................. بالمجان )بوابة الخبار(« الصحة»عبد الغفار: استقدام خي 

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

ي  ي مرص )عرب 
ي يعود لفرنسا.. وإحباط محاولة شقة تمثاله فن

 8 .................................... (21تابوت رمسيس الثابن

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

وق( 1200مصادر ترجح رفع قيمة توريد القمح المحىلي إىل   8 ..................................................... جنيه )الشر

 8 .......................................................................................................................... والمواصالت الطرق

ي انقالب ميكروباص بطريق القطامية )بوابة الخبار( 13مرصع راكب وإصابة 
 8 .................................. آخرين فن

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري

 9 ............................ أكاديمية نارص العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان )الوطن(

 9 ................................................... إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الفيوم )الوطن(

ئ أبناءها حاص  9 .................................. دي ذهبية بطولة العالم للمبارزة للشباب )الوطن(القوات المسلحة تهنن

ي غضون شهرين  35-طائرات سوخوي سو
( –المقاتلة المرصية ستصل إىل إيران فن ي ي كبي  )الدفاع العرب 

مسؤول إيرابن
 .............................................................................................................................................. 9 

ي ا
ي تحليل: الجيش يعيق تعافن ي مرص.. والسيسي هدفه البقاء )عرب 

 10 ....................................... (21القتصاد فن

 11 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي

ي سيناء )بوابة الخبار(
 11 ........................ السيسي يوجه بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة فن

ى بشمال سيناء )المرصي اليوم(  11 ................................................................. استئناف فتح معي  رفح الي 

 12 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن   

طة )بوابة الخبار(مجلس النواب يوافق نهائيا   12 ........................................... عىل تعديالت قانون هيئة الشر

وق( 42بالسماء.. الداخلية تأذن لـ  12 ...........................................مواطنا بحمل جنسيات أجنبية أخرى )الشر

وق(  12 ....................................................... المؤبد للمقاول الهارب محمد عىلي فن قضية خلية الجوكر )الشر

ن بهاء إبراهيم وربيع الشيخ )الجزيرة( ي االستماع إىل أحدهما.. محكمة مرصية تمدد حبس الزميلي 
 12 .... رفض القاضن

 13 ............... سنوات عىل كريم الهواري بقضية دهس طالب الشيخ زايد )المرصي اليوم( 3تأييد السجن المشدد 

ه دوالرات )الوطن( طة أثناء تغيي  ي مزاعم اإلخوان بالقبض عىل ضابط شر
 13 .................................الداخلية تنقن

طة فن ذكرى عيدها الـ   13 .................................................................... اليوم السابع() 71شعار جديد للشر
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