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 وزير الخارجية األمريكى يزور مصر وفلسطين وإسرائيل األسبوع املقبل  

 ”سد النهضة“لبرهان: السودان وإثيوبيا متفقان ىلع كافة قضايا ا 

 سنة"  200لنائب السابق طنطاوي يهاجم السيسي.. "أفشل رئيس منذ ا 

  يناير: كل سنة وإحنا فاكرين وبنجدد العهد 25رة . منى مينا يف ذكرى ثود 

 تيف هانكي يتحدث عن اقتصاد مصر املأزوم تحت حكم السيسي س 

 ” الفرح والفستان األبيض“ويترز: األزمة االقتصادية يف مصر تبدد حلم ر 

 لعفو الدولية تدعو ملعالجة أزمة حقوق اإلنسان املستمرة يف مصرا 

 والقصاص والباقر.. وقرار واحد بإخالء السبيلطالب باإلفراج عن أبو الفتوح م 

 هذا العدد: يف
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1 | P a g e  

 موجز الصحافة
 January 27 || 757العدد 

2023 

 

 

 

 

 

 موجز الصحافة

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

 مرصد المصـرىال

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 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://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
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
 January 27 || 757العدد 

2023 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الخارجية
)اليوم  وزير الخارجية األمريكى يزور مصر وفلسطين وإسرائيل األسبوع املقبل

 (السابع
قالت وزارة الخارجية األمريكية، إن وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكني سيتوجه إىل مرص وإرسائيل والضفة الغربية 

وجاء يف بيان وزارة الخارجية األمريكية، إن كبري الدبلوماسيني ، ثاء املقبل، وفقا لوكالة رويرتزيف الفرتة من األحد إىل الثل 
الرشكاء بشأن قضايا من بينها الغزو الرويس ألوكرانيا، وكذلك العلقات اإلرسائيلية الفلسطينية األمريكيني سيتشاور مع 

 والحفاظ عىل حل الدولتني للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني.
ومن املقرر أن يبحث وزير الخارجية االمرييك خلل زيارته للقاهرة عدد من امللفات اإلقليمية والدولية، وىف مقدمتها 

 ع يف الرشق األوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات األوضاع يف ليبيا وسوريا والعراق.الوض
 )بوابة األهرام( السيسي يوجه دعوة إلى رئيس الوزراء الهندي لزيارة مصر

س وزراء جمهورية الهند، يف جو يسوده الدفء والثقة لتعزيز العلقات جرت املحادثات بني السييس، وناريندرا مودي رئي
كام وجه السييس دعوة كرمية إىل رئيس الوزراء مودي لزيارة مرص، وتطلع ، عاون ُمتعدد األوجه بني البلدينالودية والت

 الزعيامن إىل استمرار التفاعل عىل جميع املستويات واملنتديات.
 )بوابة األخبار(« مخيم جنين»قوات اإلسرائيلية لالخارجية تدين اقتحام ا

فلسطينيني  ٩اإلرسائيلية ملخيم جنني الفلسطيني، مام أسفر عن استشهاد  االحتلل قواتاقتحام أدانت وزارة الخارجية، 
 حتى اآلن ووقوع إصابات عديدة.

ملدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج األوضاع األمنية يف الضفة ودعت مرص إىل الوقف الفوري لهذه االعتداءات عىل ا
 الغربية عن السيطرة، محذرًة من تداعياتها الخطرية عىل األمن واالستقرار يف األرايض الفلسطينية املحتلة واملنطقة. 

مصر والهند تتفقان ىلع تكثيف تبادل الزيارات ىلع مستويات القمة والوزاري 
 )بوابة األهرام( والرسمي

 أعربت مرص والهند، عن عزمهام تكثيف تبادل الزيارات عىل مستوى القمة وعىل املستوى الوزاري والرسمي. 
إىل مستويات أعىل واتفقتا عىل إجراء مشاورات ُمنتظمة ووضع آليات "الرشاكة االسرتاتيجية" لضامن االرتقاء بالعلقات 

 بهدف تحقيق املصالح املُشرتكة لشعبي البلدين.
)املصري السيسي يستقبل نائب الرئيس الهندي بمقر إقامته يف نيودلهي 

 اليوم(
 ب رئيس جمهورية الهند.استقبل السييس، مبقر إقامته يف نيودلهي جاجديب دهانكار، نائ

وأوضح دهانكار حرص بلده عىل دعم مرص يف جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الرشاكة بني البلدين  
 يف مختلف املجاالت، السيام عىل الصعيدين التجاري واالستثامري.
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https://www.youm7.com/story/2023/1/26/%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%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/6062078
https://www.youm7.com/story/2023/1/26/%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%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/6062078
https://www.youm7.com/story/2023/1/26/%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%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/6062078
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4001775/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4001775/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-
https://gate.ahram.org.eg/News/4026188.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4026188.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2803228
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سد “يف أول لقاء منذ التوتر.. البرهان: السودان وإثيوبيا متفقان ىلع كافة قضايا 
  الجزيرة() ”النهضة

ح الربهان رئيس وزراء إثيوبيا آيب أحمد يف الخرطوم، الخميس، يف زيارة استقبل رئيس مجلس السيادة السوداين عبد الفتا 
 .2021هي األوىل له منذ 

 وقال الربهان، الخميس، إن بلده وأديس أبابا متفقان عىل كافة قضايا سد النهضة اإلثيويب.
ني السودان وإثيوبيا يف القضايا رضورة تعزيز التعاون والتنسيق املشرتك ب“وشدد مجلس السيادة السوداين يف بيان، عىل 

 ”.الثنائية إقليميا ودوليا
الوثائق واآلليات الفنية والحوار متثل املرجعية “أن  -فيام يتعلق بقضية الحدود بني إثيوبيا والسودان-وأكد الربهان 

 ”.األساسية يف هذا الشأن
 عقد اللجنة امُلشتركة حول ُمكافحة اإلرهاب وتعزيز اتفاق مصري هندي ىلع

 )بوابة األهرام(التعاون بين مجلسي األمن يف الدولتين 
لخدمات املُرتبطة الزراعة واأعرب السييس ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي عن تطلعهام إىل تعميق التعاون يف مجال 

ويف هذا الصدد، أشارا إىل أهمية تعزيز سلسلة التوريد للمواد الغذائية، ورحبا بعقد االجتامع األول لـ "مجموعة ، بها
 .2022أكتوبر  25يف  –التي تم تأسيسها حديثًا  –العمل املُشرتكة حول تربية الحيوانات واأللبان ومصايد األسامك" 

 عقد اللجنة املُشرتكة حول ُمكافحة اإلرهاب عىل نحو ُمنتظم لتبادل املعلومات وأفضل املاُمرسات. واتفقا عىل الحاجة إىل 
  واتفق الجانبان أيًضا عىل تعزيز التفاُعل بني مجليس األمن القومي يف الدولتني. 
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https://gate.ahram.org.eg/News/4026283.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4026283.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 (21)عربي سنة" 200النائب السابق طنطاوي يهاجم السيسي.. "أفشل رئيس منذ 

 شن السيايس املرصي، والنائب السابق يف الربملان أحمد طنطاوي، هجوما عنيفا عىل رئيس االنقلب عبد الفتاح السييس.
وقال طنطاوي الذي غادر مرص عىل نحو مفاجئ قبل نحو ستة أشهر، إن السييس قدم أسوأ وأفشل أداء لرئيس سلطة 

 سنة. 200يف مرص من 
تقال من رئاسة حزب "الكرامة" أحد املشاركني بالحوار الوطني الذي دعا إليه السييس، بأن ما وتابع طنطاوي الذي اس

 يحصل عىل النواحي السياسية واالقتصادية والحقوقية واملعيشية يف مرص، أمر أسوأ من الكوابيس.
 يب يف املستقبل".وأضاف: "ال أدعو إىل اليأس، أو الفوىض، لكن أريد تشخيص الواقع الحاصل، ألبني عليه خطا 

وأعلن طنطاوي أنه "بعد ستة أشهر من مغادريت املؤقتة، وخلويت، أريد القول إنني انتهيت من كتابة رؤيتي"، يف إشارة 
 إىل صياغته مرشوعا للحل يف البلد، قائل إنه مجرد اجتهاد ال يعارض أي اجتهادات أخرى.

 )الشروق( الدولي للكتابمدبولي يتفقد جناح البورصة املصرية بمعرض القاهرة 
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبويل، يرافقه بعض الوزراء، جناح البورصة املرصية خلل افتتاح فعاليات 

فرباير  6يناير وحتى  26من معرض القاهرة الدويل للكتاب، واملقامة تحت رعاية السييس، خلل الفرتة من  54الدورة الـ
 نبدع". -نفكر -نقرأ  –تحت شعار: "عىل اسم مرص 

 )الوطن( أكتوبر.. األول من نوعه باملفهوم الجديد 6تفاصيل إنشاء ميناء جاف يف 
شهد ميناء السادس من أكتوبر الجاف، تطورا ملحوظا، يف ظل جهود الدولة لجعل مرص مركزا عامليا من مراكز التجارة 
واللوجيستيات، يشتمل امليناء بعد التطوير، من عدد من املباين األساسية، والتي كل منها يقدم خدمات متنوعة، بالتزامن 

 التجريبي للميناء، ليصبح أول ميناء جاف مبرص باملفهوم الجديد والذي يتوافق مع الجمهورية الجديدة. مع بدء التشغيل
شعبة املستوردين: ىلع الحكومة إعادة النظر يف منح اإلجازات والعطالت 

 )الشروق( للعاملين
طالب عامد قناوي، رئيس شعبة املستوردين بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة ومتخذي القرار برضورة إعادة النظر يف 
عدد أيام اإلجازة السنوية، سواء كانت أسبوعية أو وطنية أو دينية، والتي من شأنها تعطيل سري العمل والتأثري عىل 

 لتعاملت االقتصادية يف مرص.جميع ا
أيام، واإلجازات املرتبطة باألعياد واملناسبات  104وأوضح أن إجاميل اإلجازات األسبوعية )الجمعة والسبت( يبلغ 

يوًما  365يوًما من أصل  122يوًما، أي أن إجاميل اإلجازات والراحات يف العام الواحد يبلغ  18الوطنية تصل إىل 
 سنوات نحصل عىل عام كامل إجازة". 3ل ثلث السنة، متابًعا: "أي أننا كل يف السنة، مبا يعاد 

 واستطرد: "مبا أن االستهلك ال يأخذ إجازة فأيضاً يجب أن اإلنتاج ال يأخذ إجازة".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://arabi21.com/story/1490091/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B0-200-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012023&id=bb2e5fa7-d6b5-4b68-b4c4-579f73cf0b11
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012023&id=bb2e5fa7-d6b5-4b68-b4c4-579f73cf0b11
https://www.elwatannews.com/news/details/6418158
https://www.elwatannews.com/news/details/6418158
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012023&id=10549130-e0f1-40ad-933b-ecd87f177f44
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012023&id=10549130-e0f1-40ad-933b-ecd87f177f44
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يدرس إجراء تغيير حكومي.. ووزير سابق يف عهد مبارك  السيسيمصطفى بكري: 
 )الشروق( محل نقاش

تغيري يف الحكومة الفرتة قال اإلعلمي مصطفى بكري، إن توقعات رجال السياسة والشارع املرصي؛ تشري إىل إجراء 
قة إجراء تغيريات من عدمه.. لكن من قراءايت ال أستطيع عىل املستوى أن الشخيص أن أجزم بحقي»وأضاف: ، املقبلة

 «.للواقع؛ أعتقد أن القيادة السياسة تدرس هذا األمر جيدا
وأكد أن السييس؛ يشعر بنبض الشارع ويتابعه بصفة دورية، وهو ما انعكس عىل خطابات الرئيس األخرية؛ بشأن حديثه 

 «.ك متاما أن الشارع يريد تغيري الحكومة واملحافظنيالرئيس يدر »عن معاناة املواطنني وارتفاع األسعار، متابعا 
يناير: كل سنة وإحنا فاكرين وبنجدد العهد.. الزم  25د. منى مينا يف ذكرى ثورة 

 (درب)اعة نفتكر وُنحلل ونستمد القوة والرؤية والشج
 يناير.   25هنأت الدكتورة من مينا، وكيلة نقابة األطباء سابًقا، املرصيني بذكرى ثورة 

كل سنة وإحنا فاكرين وبنجدد العهد، حقيقي كلنا وبلدنا يف ظروف صعبة جدا، وحقيقي “وقالت منى يف تدوينة لها: 
 ”. كتري من شباب الثورة يف السجون، وحقيقي إحنا يف أزمة شديدة محدش عارف ممكن نخرج منها إزاي

ة والعدالة االجتامعية يف املنطقة العربية كلها، حقيقي يف أزمة كبرية يف كل محاوالت التغيري والدميقراطي“وأضافت: 
وحقيقي كل ده مازال محتاج دراسة واجتهاد وجهد كبري للفهم وإلنجاح أي مساعي لحق شعبنا يف الحرية والعدالة 

 ”. والكرامة عشان كل ده الزم نفتكر ونُحلل ونستمد القوة والرؤية والشجاعة
 يناير، وسط غياب االحتفاالت الرسمية.   25لثورة  12واحتفلت أحزاب وشخصيات عامة بالذكرى الـ

  

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=26012023&id=4651d275-10c4-4cfc-826a-4fbf8da18252
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012023&id=4651d275-10c4-4cfc-826a-4fbf8da18252
https://daaarb.com/%d8%af-%d9%85%d9%86%d9%89-%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-25-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%83%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%ad/
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 تطورات املشهد االقتصادي
مليار دوالر خالل  12اتفاق مصري هندي ىلع هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 

 )الشروق(السنوات الخمس امُلقبلة 
ناريندرا مودي والسييس، عن تقديرهام للُمشاركة االقتصادية الثنائية القوية، وأعربا عن الهندي س الوزراء أعرب رئي

املايل مليارات دوالر أمرييك يف العام  7.26ارتياحهام للُمستوى الحايل للتجارة الثنائية التي سجلت رقاًم قياسيًّا قدره 
 ، وذلك عىل الرغم من التحديات التي مثلتها الجائحة.2021-2022

مليار دوالر أمرييك يف غضون السنوات  12كام أعربا عن ثقتهام يف إمكانية تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إىل 
 الخمس املُقبلة، من خلل تنويع سلة التجارة والرتكيز عىل القيمة املُضافة. 

ردن يوقعان اتفاقا لتسهيل توصيل الغاز الطبيعي ملدينة القويرة مصر واأل
 )الشروق( الصناعية يف العقبة

يعي ملدينة الُقويرة الصناعية يف العقبة األردنية، بحضور وقعت مرص واألردن، اتفاق تنفيذ تسهيلت توصيل الغاز الطب
ووقع االتفاق فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي ، وزيري البرتول يف البلدين، وفق بيان لوزارة البرتول والرثوة املعدنية املرصية

 قبة.لرشكة فجر األردنية املرصية للغاز الطبيعي، وحسني الصفدي الرئيس التنفيذي لرشكة تطوير الع
)بوابة  العاملية ُسبل االستثمار يف مصر« أداني»السيسي يبحث مع مجموعة 

 األخبار(
رحب السييس، باهتامم مجموعة "أداين" االقتصادية العاملية باالستثامر يف مرص، مؤكداً سيادته عىل االستعداد لتقديم 

قبلية التي تخطط إلقامتها يف مرص، خاصًة من خلل التعاون مع صندوق كافة الدعم اللزم للمجموعة ومرشوعاتها املست
مرص السيادي املرصي، خاصة فيام يتعلق باملواين ىف ضوء ما أصبحت مرص متتلكه من سلسلة موانئ حديثة عيل سواحل 

 املتوسط والبحر األحمر وخليج السويس. 
 (21عربي)اقتصاد مصر املأزوم تحت حكم السيسي ستيف هانكي يتحدث عن 

 السييس.عن رؤيته ألوضاع االقتصاد املرصي املأزوم تحت حكم القتصادي العاملي، يتحدث ستيف هانيك، الخبري ا
ومن املقرر أن يرشح هانيك أسباب توقعاته بوصول مرص إىل حافة اإلفلس قريبا كام حدث يف لبنان، وذلك خلل مقابلة 

 الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة عرب برنامج "آخر كلم" الذي خاصة تبثها قناة مكملني الفضائية غدا الجمعة يف
 يقدمه اإلعلمي أسامة جاويش.

ج الهيدروجين األخضر بسام راضي: "رينيو باور" الهندية تعتزم التوسع يف إنتا
 )بوابة األهرام( يف مصر 

رصح السفري بسام رايض املتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن لقاء السييس مع رئيس رشكة رينيو باور 
مل، تناول بحث التعاون من أجل توسع الرشكة ىف الهندية، التى تعترب من أكرب رشكات الطاقة املتجددة يف العا

 .مرشوعات الهيدروجني األخرض يف مرص

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=26012023&id=08f62857-5b34-407e-abbe-815fb3cfe816
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012023&id=08f62857-5b34-407e-abbe-815fb3cfe816
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012023&id=605598a7-19f7-4b28-afed-16adfe448a69
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012023&id=605598a7-19f7-4b28-afed-16adfe448a69
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4002102/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4002102/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4002102/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/story/1490224/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://gate.ahram.org.eg/News/4026340.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4026340.aspx


  
 

5 | P a g e  

 موجز الصحافة
 January 27 || 757العدد 

2023 

 

 

 

 

 

 (الجزيرة) ”الفرح والفستان األبيض“مصر تبدد حلم رويترز: األزمة االقتصادية يف 
رصدت وكالة رويرتز لألنباء األوضاع االقتصادية يف مرص وأثرها عىل املرصيني، وذلك من خلل تسليطها الضوء عىل 

 معاناة الشباب املرصيني مع ارتفاع األسعار خلل رحلة البحث عن االستقرار والزواج.
، وأشارت إىل أن مرص ”حلم الفرح والفستان األبيض“االقتصادية يف البلد بددت  ونرشت الوكالة تقريرا جاء فيه األزمة

 % مقابل الدوالر خلل العام املايض بعد إبقائها ثابتة ملا يقرب من عامني.50سمحت لعملتها بالهبوط نحو 
  

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/economy/2023/1/26/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%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%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%AF
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

إبراهيم عيسى: الخالفة اإلسالمية لم تشهد يوًما عاداًل باستثناء فترة عمر بن عبد 
 )املصري اليوم( العزيز

أكد اإلعلمي إبراهيم عيىس، أن الخلفة االسلمية منذ فرتة الخليفة معاوية ابن أيب سفيان وحتى سقوط الخلفة والدولة 
مل تشهد عدال إال يف خلل سنتني أو أقل قليل هي فرتة الخليفة عمر بن عبدالعزيز، وغري ذلك  1924العثامنية يف عام 

وأضاف عيىس، أن كل شخص يتعب نفسه يف القراءة واالطلع عىل التاريخ الحقيقي ، ى يوما واحدا عادالالخلفة مل تر 
 للدعاية والحالة الدعائية التي يقدمها االسلميني عن الخلفة االسلمية سيكتشف حقائق.

لتصالح الن هؤالء برش وده عايزين نحكم عىل التاريخ مش بعواطفنا ولكن نتعامل بالعقل والوعي واالدراج وا»وتابع: 
 «.تاريخ وبلش جلد يف الشخصيات وال تعظيم زائد عن الحدود

 الصحة

وزير الصحة يشدد ىلع توفير أطباء بتخصصات الجراحة والعظام ووضع خطة عاجلة 
 )درب( «زايد املركزي»لتطوير مستشفى 

ء والتمريض، مبستشفيي الشيخ أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بانتظام العمل والحضور لألطبا
زايد التخصيص، والشيخ زايد املركزي، موجًها برصف مكافأة مالية للفرق الطبية املتواجدين عىل رأس العمل اليوم، 

 أكتوبر املركزي.  6تحفيزًا لهم، فيام وجه برفع كفاءة مستشفى 
آت الطبية مبحافظة الجيزة، يرافقه الدكتور جاء ذلك خلل جولته التفقدية املفاجئة، اليوم الخميس، لعدد من املنش

أنور إسامعيل مساعد الوزير للمرشوعات القومية، وذلك ملتابعة العمل وخطة الطوارئ باملستشفيات، وتذليل العقبات 
 .يناير 25أو التحديات التي قد تواجه استمرارية العمل بالقطاع الطبي، تزامنًا مع العطلت الرسمية لعيد الرشطة وثورة 

 السياحة

 الوطن()حواس: كشف سقارة األثري بداية الكتشافات أخرى ضخمة 
قال الدكتور زاهي حواس، وزير اآلثار األسبق وعامل املرصيات، إّن الكشف الذي تشهده منطقة سقارة األثرية 

من اآلثار سيتم ن نهاية املطاف، مؤكدا أّن املنطقة مل تبُح بكل أرسارها بعد، وما يزال هناك الكثري اليوم لن يكو 
وشدد عامل املرصيات، عىل أّن أعامل الحفائر التي متت يف منطقة سقارة جرت بأياٍد مرصية، ، الكشف عنها قريبا

ون أعامل الكشوفات األثرية أكرث من األجانب، املرصيون ينفذ»مدّربة عىل أعامل الحفائر بأعىل مستوى، مضيفا: 
 «.بعد نجاح مرص يف تعليم الشباب األثريني فنون الحفر

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/2803401
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2803401
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%af%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7/
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%af%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7/
https://www.elwatannews.com/news/details/6417648
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 الزراعة

نائبة تتقدم بطلب إحاطة عن شيخوخة مديريات الزراعة: يجب إعادة هيكلتها 
 )درب(م بدورها يف دعم القطاع الزراعي لتقو

ئيس مجلس النواب، موجه لوزير الزراعة، أعلنت النائبة فاطمة سليم، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبايل، ر 
 بشأن إصابة مديريات الزراعة باملحافظات بالشيخوخة، ما يتطلب إعادة هيكلتها لتقوم بدورها يف دعم القطاع الزراعى. 
وقالت النائبة يف طلب اإلحاطة: وزارة الزراعة متتلك قوة برشية كبرية منترشة يف مديريات وإدارات وجمعيات الزراعة 

ختلف املحافظات، ورغم ذلك ال يستفيد الفلح من هذه القوة البرشية بشكل جيد، حيث يعتمد الفلح عىل نفسه مب
 وخرباته يف زراعة األرض والحصول عىل األسمدة والبذور وكذلك يسعى لتسويق محصوله والحصول عىل أكرب سعر.

 
 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%ae%d9%88%d8%ae%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%ae%d9%88%d8%ae%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a/
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 العسكري املشهدت اتطور
 )بوابة األخبار(قادرون بإختالف للكلية الحربية  وات املسلحة تنظم زيارة ألبطالالق

نظمت القوات املسلحة زيارة ألبطال " قادرون بإختلف " للكلية الحربية وذلك ىف إطار مسئولية القوات املسلحة 
 الهمم .اإلجتامعية وواجبها الوطنى نحو أبناء الشعب املرصى من ذوى 

 )بوابة األخبار(« بر الوالدين»يتين للعاملين عن تنظم ندوتين توعو« اإلنتاج الحربي»
نظمت وزارة اإلنتاج الحريب ندوتني توعويتني بعنوان "مثار بر الوالدين"، وذلك تزامناً مع حلول شهر رجب الفضيل ويف 

طفى وزير الدولة لإلنتاج الحريب بتنظيم الندوات التوعوية للعاملني ضوء توجيهات املهندس محمد صلح الدين مص
 .مبختلف الرشكات والوحدات التابعةوالعاملت 

 
 

  

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/4001882/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4001882/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4001603/1/-%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-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4001603/1/-%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-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( إغالق معبر رفح البري للعطلة األسبوعية

 غلقت السلطات املرصية، اليوم الجمعة، معرب رفح الربي بشامل سيناء للعطلة األسبوعية.أ 
وقال مصدر مسؤول، إنه يتم إغلق املعرب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة األسبوعية، بجانب إغلقه يف 

 العطلت الرسمية املرصية وفًقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.
ه سيعاد فتح املعرب مرة أخرى يوم األحد القادم ، وذلك لعبور املسافرين الفلسطينيني وإدخال وأضاف املصدر أن

 املساعدات املتنوعة إىل قطاع غزة.
مايو مايو من العام املايض، الستقبال  16كانت السلطات املرصية فتحت املعرب استثنائيا اعتبارا من يوم األحد املوافق 

اإلنسانية وإدخال املساعدات املتنوعة ومواد البناء وإعادة األعامر إىل قطاع غزة، علوة  الجرحى واملصابني والحاالت
 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://www.almasryalyoum.com/news/details/2803614
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2803614
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 تطورات املشهد األمني
 (21عربي) العفو الدولية تدعو ملعالجة أزمة حقوق اإلنسان املستمرة يف مصر

قدمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" مذكرة إىل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، بشأن تدهور حالة 
لطات املرصية متارس العنف والتمييز ضد املرأة واألقليات، واللجوء املتكرر حقوق اإلنسان يف مرص، مؤكدة أن الس

 لعقوبة اإلعدام، والتعذيب واالعتقال التعسفي والقمع واملحاكم الجائرة ضد منتقديها ومعارضيها.
ه ىلع نجم.. ال نتدخل أخطاء مهنية وتاريخية للباز يف هجوم”: درب”نوارة نجم لـ

 )درب( يف انتقاد والدي باعتباره شخصية عامة لكن نرفض التجني بافتراءات كاذبة
محمد الباز، والذي ” الدستور“أكدت الكاتبة نوارة نجم استمرارها يف بلغها املقدم ضد رئيس مجلس إدارة صحيفة 

ا يف عدالة القضاء يف تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهري بوالدها الشاعر الكبري الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدة ثقته
 الحصول عىل حق والدها مام لحق به من إساءات يعاقب عليها القانون. 

يناير وعاش كفاح الشعب..املجد للشهداء والحرية لكل  25كمال خليل: عاشت ثورة 
 )درب(سجناء الرأي 

يناير  25عاشت ثورة ” يناير، وقال خليل يف تديونة له:  25احتفل املهندس كامل خليل، املناضل العاميل، بذكرى ثورة 
 ”. عاش كفاح الشعب املرصى، املجد للشهداء والحرية لكل سجناء الرأى الحرية لشعب مرصو 

 يناير، وسط غياب االحتفاالت الرسمية.  25لثورة  12واحتفلت أحزاب وشخصيات عامة بالذكرى الـ
اير أصبحت متر ين 25وقال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين األسبق، وعضو الحوار الوطني، إن ذكرى ثورة 

 مرور الكرام، وتخلو من أي مظاهر احتفالية وكأنها حدثت يف بلد آخر.  
حصاد املحاكم والنيابات.. تجديد لـ نظير وعادل وعرابي.. ومطالب باإلفراج عن أبو 

 (درب)الفتوح والقصاص والباقر.. وقرار واحد بإخالء السبيل 
خلل األسبوع املنتهي، أبرز قرارات املحاكم والنيابات فيام يتعلق بالقضايا السياسية واملحبوسني احتياطيا، ” درب“رصد 

وبحسب القرارات، جاءت أغلبها باستمرار حبس املحبوسني احتياطيا  ،ومطالب اإلفراج عن السجناءإىل جانب تحركات 
 يف القضايا السياسية، باستثناء قرار وحيد باإلفراج عن رجل أعامل ونجله بعد سنوات من االحتجاز االحتياطي. 

” مرص القوية“أبو الفتوح رئيس حزب  وأطلق محامون ومؤسسات حقوقية، دعوات لإلفراج عن الدكتور عبد املنعم
 سنوات يف السجن.  5ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب، مع اقرتابهام من إكامل 

  

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/1490258/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://daaarb.com/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%84%d9%80%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9/
https://daaarb.com/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%84%d9%80%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9/
https://daaarb.com/%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-25-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d9%83%d9%81%d8%a7%d8%ad-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-25-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d9%83%d9%81%d8%a7%d8%ad-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%80-%d9%86%d8%b8%d9%8a%d8%b1-%d9%88/


  
 

11 | P a g e  

 موجز الصحافة
 January 27 || 757العدد 

2023 

 

 

 

 

 

Contents 

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

ن وإرسائيل األسبوع المقبل )اليوم السابع(  0 .................................... وزير الخارجية األمريىك يزور مرص وفلسطي 

 0 .................................................... مرص )بوابة األهرام( السيسي يوجه دعوة إىل رئيس الوزراء الهندي لزيارة

ن »الخارجية تدين اقتحام القوات اإلرسائيلية   0 ................................................... )بوابة األخبار(« مخيم جني 

 0 ...............مرص والهند تتفقان عىل تكثيف تبادل الزيارات عىل مستويات القمة والوزاري والرسمي )بوابة األهرام(

ي نيودلهي )المرصي اليوم(
 0 ........................................... السيسي يستقبل نائب الرئيس الهندي بمقر إقامته فن

هان: السودان وإثيوبيا متفقان عىل كافة قضايا  ي أول لقاء منذ التوتر.. البر
 1 ................... )الجزيرة(” سد النهضة“فن

ن اتفاق مرصي هندي عىل عقد الل ي الدولتي 
ن مجلسي األمن فن كة حول ُمكافحة اإلرهاب وتعزيز التعاون بي  جنة الُمشبر

 1 ............................................................................................................................ )بوابة األهرام(

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

.. "أفشل رئيس منذ  ي  200النائب السابق طنطاوي يهاجم السيسي  2 ...................................... (21سنة" )عربر

وق(  2 .......................................... مدبوىلي يتفقد جناح البورصة المرصية بمعرض القاهرة الدوىلي للكتاب )الشر

ي 
 2 ....................................... أكتوبر.. األول من نوعه بالمفهوم الجديد )الوطن( 6تفاصيل إنشاء ميناء جاف فن

وق( ن )الشر ي منح اإلجازات والعطالت للعاملي 
 2 ......................... شعبة المستوردين: عىل الحكومة إعادة النظر فن

وق(مصطفن بكري: السيسي يد ي عهد مبارك محل نقاش )الشر
.. ووزير سابق فن  3 .............. رس إجراء تغيب  حكومي

ي ذكرى ثورة 
حلل ونستمد القوة والرؤية  25د. منن مينا فن يناير: كل سنة وإحنا فاكرين وبنجدد العهد.. الزم نفتكر ونُ

 3 ....................................................................................................................... والشجاعة )درب(

 4 .......................................................................................................... رات المشهد االقتصاديتطو 

مليار دوالر خالل السنوات الخمس الُمقبلة  12اتفاق مرصي هندي عىل هدف وصول حجم التجارة الثنائية إىل 
وق(  4 .................................................................................................................................. )الشر

وق( ي العقبة )الشر
 4 ............. مرص واألردن يوقعان اتفاقا لتسهيل توصيل الغاز الطبيعي لمدينة القويرة الصناعية فن

ي »السيسي يبحث مع مجموعة 
ي مرص )بوابة األخبار(« أدابن

 4 ................................... العالمية ُسبل االستثمار فن

ي   4 ........................................... (21ستيف هانىكي يتحدث عن اقتصاد مرص المأزوم تحت حكم السيسي )عربر

ي مرص  )بوابة األهرام(
ن األخرصن فن ي إنتاج الهيدروجي 

م التوسع فن ن : "رينيو باور" الهندية تعبر ي
 4 ................ بسام راضن

ي مرص تبدد حلم 
ز: األزمة االقتصادية فن  5 ........................................ )الجزيرة(” الفرح والفستان األبيض“رويبر

 6 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 6 .......................................................................................................................................... اإلعالم

ة عمر بن عبد العزيز )المرصي اليوم(  6 ............ إبراهيم عيس: الخالفة اإلسالمية لم تشهد يوًما عاداًل باستثناء فبر

 6 ..................................................................................................................................... الصحة

زايد »طوير مستشفن وزير الصحة يشدد عىل توفب  أطباء بتخصصات الجراحة والعظام ووضع خطة عاجلة لت
 6 ........................................................................................................................ )درب(« المركزي

 6 .................................................................................................................................... السياحة

 6 ...................................................... خمة )الوطن(حواس: كشف سقارة األثري بداية الكتشافات أخرى ض

 7 ...................................................................................................................................... الزراعة

ي دعم القطاع 
نائبة تتقدم بطلب إحاطة عن شيخوخة مديريات الزراعة: يجب إعادة هيكلتها لتقوم بدورها فن

 7 ......................................................................................................................... الزراعي )درب(

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


  
 

12 | P a g e  

 موجز الصحافة
 January 27 || 757العدد 

2023 

 

 

 

 

 

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

 8 ..................................... القوات المسلحة تنظم زيارة ألبطال قادرون بإختالف للكلية الحربية )بوابة األخبار(

ي » ن عن « اإلنتاج الحربر ن للعاملي  ن توعويتي   8 .................................... )بوابة األخبار(« بر الوالدين»تنظم ندوتي 

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي

ي للعطلة األسبوعية   9 ...................................................................... )المرصي اليوم(إغالق معبر رفح البر

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

ي  ي مرص )عربر
 10 .......................................... (21العفو الدولية تدعو لمعالجة أزمة حقوق اإلنسان المستمرة فن

ي انتقاد والدي باعتباره شخصية : ”درب”نوارة نجم لـ
ي هجومه عىل نجم.. ال نتدخل فن

أخطاء مهنية وتاريخية للباز فن
اءات كاذبة )درب( ي بافبر  10 ................................................................................. عامة لكن نرفض التجنن

 10 ....... يناير وعاش كفاح الشعب..المجد للشهداء والحرية لكل سجناء الرأي )درب( 25كمال خليل: عاشت ثورة 

.. ومطالب باإلفراج عن أبو الفتوح والقصاص والباقر.. حصاد المحاكم والنيابات.. تجديد  ي لـ نظب  وعادل وعرابر
 10 .................................................................................................. وقرار واحد بإخالء السبيل )درب(

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


 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم

ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

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

