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السادات يدعو السيسى إلى تغيير عاجل لوزراء املجموعة االقتصادية: البد  
 من وجود وجوه جديدة بصالحيات كاملة لتغيير السياسات الحالية 

 لرابحة.. "فاتورة االقتراض العشوائي" ستنقع الديون يبتلع شركات مصر ام 

 جل أعمال ينشر قائمة شركات مصرية تقوم بتهريب األموال للخارج ر 

 ألول مرة  38لجنيه املصري يهوي إلى مستوى قياسي.. الدوالر بـ ا 

 % متاحة للمصريين واألجانب 25لبنك األهلي: شهادة الـا 
 ألزهر يرد ىلع مهاجمي الشعراوي: مثال للعاِلم الوسطي املستنير ا 

 تبدأ التجارب البحرية ” القهار“ MEKO A200 ENلفرقاطة املصرية الثانية ا 

 

 هذا العدد: يف
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 موجز الصحافة
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 "وعى صناع الوعي"
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  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية
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 تطورات السياسة الخارجية
 )بوابة األخبار( مصر تدين تفجير سيارتين مفخختين يف وسط الصومال

، الهجومني اإلرهابيني املتزامنني ٢٠٢٢يناير  4أدانت جمهورية مرص العربية يف بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 
 لصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا واملصابني.بسيارتني مفخختني يف بلدة محاس وسط ا

وأعربت مرص عن خالص التعازي واملواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا 
 الهجوم املشني، متمنية الشفاء العاجل للمصابني.

 )الشروق( الهجرة ُتشرع يف إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج
قالت السفرية سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعمل عىل إعداد قاعدة بيانات للمرصيني بالخارج، من منطلق 

وعة، مضيفة أن هناك عدد من الوزاراء بالحكومة املرصية هم من املرصيني االستفادة من خرباتهم وقدراتهم املتن
 بالخارج، ويعكس ذلك رؤية واهتامم الدولة املرصية بخربائنا، ولدينا قامات كبرية يف مختلف املجاالت.

ادة منهم ودعت الوزيرة، الجميع لتسجيل بياناتهم الشخصية، للتعرف عليهم وتخصصاتهم وبدء التواصل معهم واالستف
يف مختلف املرشوعات القومية، من خالل استامرة تسجيل بيانات الكرتونية، يتم إعدادها يف الفرتة الحالية، وإرسالها 

 ملختلف املرصيني للتسجيل فيها.
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 تطورات السياسة الداخلية

سيوفر السلع بأسعار « أهال رمضان»مليار دوالر.. و 6.8الحكومة: اإلفراج عن بضائع بـ
 )الوطن( ضةمخف

رئيس مجلس الوزراء إىل أنه يقوم حاليا بعقد اجتامع كل يومني؛ بهدف مراجعة موقف وإجراءات  أشار مصطفى مدبويل
املايض، تم اإلفراج عام قيمته أكرث  اإلفراج الجمريك عن السلع والبضائع، منوها يف الوقت نفسه إىل أنه منذ أول ديسمرب

وافر السلع يف السوق مليار دوالر، كام يتم حاليا، اإلفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض ت 6.8من 
 أشار مدبويل إىل أنه اعتبارا من اليوم بدأت املنافذ والشوادر الخاصة مبعارض "أهال رمضان" يف توفري السلعكام ، املحلية

 .للمواطنني بعدد من املحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات عىل مختلف السلع
 )بوابة األخبار( السيسي يفتتح عددا من املشروعات القومية والتنموية بسوهاج

من بينها مستشفى جامعة سوهاج  ،يفتتح السيىس عددا من املرشوعات القومية و التنموية ىف محافظة سوهاج
مرشوعات جديدة ملياه الرشب ، و أول قرية منوذجية بسوهاج  حياة كرمية، ومجمع الصناعات الصغرية  5جديدة، و ال

 .واملتوسطة، ومرشوعات اإلسكان االجتامعي
السيسي يطلع ىلع مستجدات تطوير منطقة املقطم وجهود حصر قطع األراضي 

 )بوابة األهرام( الفضاء لحسن استغاللها
اطلع السييس، عىل مستجدات تطوير منطقة املقطم، خاصة ما يتعلق بالجهود القامئة لحرص قطع األرايض الفضاء 

 الرصف الصحي.ورنيش، ورفع كفاءة املرافق و لحسن استغاللها، إىل جانب إنشاء مجمع أسواق املقطم، وكذا تطوير الك
 )بوابة األهرام(ي يطلع ىلع مشروع تطوير مطار العريش السيس

اطلع السييس، عىل مختلف مرشوعات الهيئة الهندسية لتطوير شامل سيناء، خصوصا مطار العريش، واملوقف التنفيذ 
 مباين خدمات ومهبط الطائرات.ملختلف مكونات هذا املرشوع من صاالت انتظار و 

 )الشروق( السيسي يوجه بزيادة عدد املستشفيات بالعاصمة اإلدارية الجديدة
إلدارية الجديدة، باإلضافة إىل اإلرساع يف الخطوات التنفيذية الخاصة بزيادة عدد املستشفيات بالعاصمة ا السييسووجه 

 بإنشاء الحي الدبلومايس عىل نحو متكامل مع األحياء األخرى بالعاصمة اإلدارية.
السادات يدعو السيسى إلى تغيير عاجل لوزراء املجموعة االقتصادية: البد من 

 )درب( ات الحاليةوجود وجوه جديدة بصالحيات كاملة لتغيير السياس
محمد أنور السادات، رئيس حزب اإلصالح والتنمية، السييس إىل رضورة إجراء تغيري عاجل لوزراء املجموعة  دعا

 االقتصادية وضخ دماء جديدة بفكر ورؤى مختلف.
بعدما وصلنا إىل هذا األداء وهذا املستوى الذى اختلف معه “وقال بيان أصدره السادات إن دعوة التغيري تأيت 

اد محليا ودوليا وأصبح يثري حالة من السخط وعدم الرضا الواضحة بني عامة الشعب ونواب كل خرباء االقتص
  ”.الربملان وكتابات الصحفيني واملثقفني
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https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%84%d9%88%d8%b2/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%84%d9%88%d8%b2/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 (21عربي) مستنقع الديون يبتلع شركات مصر الرابحة.. "فاتورة االقتراض العشوائي"

الحديث عن بيع  رشكات مملوكة لها يف البورصة املرصية، عىل الرغم  2023جددت الحكومة املرصية مع بداية العام 
 21وقال رئيس البورصة املرصية رامي الدكاين، إن هناك أكرث من ، مام أثاره ذلك من جدل واسع خالل العام املنرصم

 .2023رح حصص إضافية من أسهمها بالبورصة خالل رشكة حكومية مرشحة لقيد وطرح أسهمها أو ط
رشكات متوقع قيدها وطرح أسهمها، هي: "بنك اإلسكندرية"، و"مرص للتأمني"، و"إنبي للبرتول"،  8الدكاين، أعلن أن 

و"أسيوط لتكرير البرتول"، و"الرشق األوسط لتكرير البرتول"، و"الوادي للصناعات الفوسفاتية واألسمدة"، و"الرشكة 
 ملرصية ميثانكس إلنتاج امليثانول".ا

 (21)عربي رجل أعمال ينشر قائمة شركات مصرية تقوم بتهريب األموال للخارج
يف أمريكا، محمود وهبة، عن قامئة بأسامء رشكات مرصية قال كشف الخبري االقتصادي ورجل األعامل املرصي املقيم 

 إنها تقوم بتهريب األموال من مرص باستخدام حسابات رسية بالخارج "أوف شور".
ويطلق مصطلح "أوف شور" عىل أي حساب يتم تأسيسه خارج حدود أي دولة، ويُستخدم لوصف البنوك واالستثامرات 

ات القتناء حسابات خارج حدودها وبطريقة رشعية لتجنب الرضائب أو لالستمتاع والحسابات األجنبية. وتتجه الرشك
باللوائح البسيطة خارج حدودها، والتي ال تحظى بها داخل نطاقها املحيل. لكن يف الوقت نفسه تستخدم الرشكات يف 

 موال.بعض األحيان حسابات الـ"أوف شور" بطريقة غري رشعية، وذلك للتهرب الرضيبية أو غسل األ 
 (21)عربي ألول مرة 38الجنيه املصري يهوي إلى مستوى قياسي.. الدوالر بـ 

وتخطى سعر رصف الجنيه ، واصل الجنيه املرصي خسائره، وسط حالة من االرتباك والفوىض تسيطر عىل السوق السوداء
مقابل الدوالر الواحد، وذلك ألول مرة يف تاريخه. فيام تخطى سعره يف السوق  26ملرصي يف املعامالت الرسمية حاجز الـا

 جنيها للدوالر الواحد، يف ظل عجز البنوك عن توفري الدوالر بالسعر الرسمي. 38السوداء حاجز الـ
 )الوطن( % متاحة للمصريين واألجانب25البنك األهلي: شهادة الـ

% يرصف يف نهاية مدة الشهادة، 25أعلن البنك األهيل املرصي، إصدار شهادة ادخارية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إىل 
جنيه  1000ة بفئات % يرصف شهريا، وبحسب بيان عن البنك، تصدر الشهادة االدخارية الجديد22.5أو بعائد يبلغ 

 ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من الشهادة الجديدة، األشخاص الطبيعيني سواء البالغني أو القرص، املرصيني واألجانب.
 )الشروق( شركة 6800مليار دوالر يف  32استثمارات السعودية يف مصر تتجاوز 

قال صالح بكر الطيار، املستشار القانوين ملجلس األعامل املرصي السعودي، ومدير مركز الدراسات األورويب 
 العريب واألمني العام لغرفة التجارة الفرنسية العربية سابقا، إن حجم التبادل التجاري بني القاهرة والرياض قفز

 %.34بنسبة ارتفاع بلغت  2020مليار دوالر خالل عام  3.2مليار دوالر مقابل  4.3مسجال  2021خالل عام 
وذكر أن السعودية تتصدر قامئة الدول العربية املستثمرة يف مرص، موضحا أن حجم االستثامرات السعودية مبرص 

 رشكة سعودية. 6800مليار دوالر، من خالل أكرث من  32تخطى حاجز 
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https://www.elwatannews.com/news/details/6391956
https://www.elwatannews.com/news/details/6391956
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012023&id=b9fa66e0-f231-4318-9f3e-8418e29a43a3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012023&id=b9fa66e0-f231-4318-9f3e-8418e29a43a3
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 سنوات ماضية 5مليار دوالر قيمة استثمارات الشركات الناشئة يف مصر خالل  1.5
 )الوطن(

نرش مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديًدا يرصد خالله أبرز املعلومات حول استثامرات 
 .2022املاضية وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية يف ديسمرب  5الـ الرشكات الناشئة يف مرص خالل 

وسجلت الرشكات املرصية الناشئة منًوا قياسيًا يف حجم االستثامر الجريء خالل الخمسة أعوام املاضية مبعدل منو سنوي 
ل الخمس سنوات املاضية يقارب ملياًرا ونصف مليار دوالر، وإجاميل %، وإجاميل قيمة االستثامرات خال83.81مركب بلغ 

 جوالت. 710عدد الجوالت التمويلية خالل الخمس سنوات املاضية 
ماليني دوالر يف  4.2، مقارنًة بـ 2022ماليني دوالر يف  6.8وبلغت قيمة متوسط الجولة التمويلية يف الرشكات الناشئة 

 %.6.2رشكة، توسعت منها محليًّا ودوليًّا نحو  677ناشئة العاملة يف مرص حاليًا ، ووصل عدد الرشكات ال2021
 روق()الشجنيه  2700مصنعون: حلقات التوزيع ترفع أسعار بيع الحديد للمستهلك 

تصدر رشكات إنتاج الحديد أسعارا اسرتشادية للبيع بالجملة والقطاعي، وذلك توافقاً مع قرار وزير التجارة والصناعة 
 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح. 22/5/2008بتاريخ  419رقم 

امن هوامش ربح يهدف هذا القرار إىل وضع حد أقىص ألسعار إعادة البيع، وذلك للسيطرة عيل تضخم األسعار مع ض
معقولة لحلقات التوزيع ولكن لوحظ يف األسابيع األخرية، إن أسعار البيع للمستهلك قد ارتفعت بشكل كبري لتصل إىل 

ديسمرب  18ألف جنيه للطن رغم أن مصانع الحديد الكربى قد ثبتت أسعارها منذ آخر زيادة سعرية يف  27أكرث من 
 ن شامل رضيبة القيمة املضافة تسليم أرض املصنع.جنيه للط 23,450 - 23,350املايض عند 

مليار دوالر.. وتدبير  2.8إيطاليا تعرض ىلع مصر مشروع ربط كهربائي بتكلفة 
 )درب( التكلفة من بنوك وجهات تمويل أوروبية

 2.8تلّقت وزراة الكهرباء عرضاً من إيطاليا لتنفيذ مرشوع مشرتك للربط الكهربايئ بني البلدين باستثامرات تصل إىل 
ثا مع مليار دوال   ”.بلومربج –الرشق “ر، حسب مصدرين حكوميني تَحدَّ

أحد املصدرين قال إّن العرض الذي قدمته إيطاليا ملسؤويل الرشكة املرصية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء املرصية 
اليا تكلفة شمل توقيع مذكرة تفاُهم لتنفيذ دراسات مرشوع الربط الكهربايئ بني البلدين، عىل أن تتحمل إيط

 االستشارات وتقديم دراسة جدوى املرشوع لوزارة الكهرباء قبل اتخاذ قرار توقيع اتفاقية تنفيذ املرشوع.
 )الوطن( 2022مليار جنيه زيادات رؤوس أموال الشركات خالل  30.2رئيس البورصة: 

الدكاين، رئيس البورصة املرصية، إن زيادات رؤوس األموال النقدية واملجانية لسوق األسهم يف عام  قال رامي
 .2021مليار جنيه يف عام  18.4مليار جنيه مقابل  30.2لتصل إىل  2016، حققت أرقامً غري مسبوقة منذ 2022

  

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/6392288
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012023&id=9907962f-beaf-4399-b2e9-24ceb2dd66bf
https://daaarb.com/%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d9%8a/
https://www.elwatannews.com/news/details/6392372
https://www.elwatannews.com/news/details/6392372
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

مرعب.. املواطنون يشمون روائح عطنة  إبراهيم عيسى: تلوث بحيرة قارون شئ
 )الشروق( وملوثة

الف من السياح أكد اإلعالمي إبراهيم عيىس، أن بحرية قارون مبحافظة الفيوم تعترب قبلة سياحية، وتجذب عرشات ال 
املرصيني واألجانب سنويًا، إال أن التلوث وصل لهذه املناطق الجاذبة للسياح، مشريا إىل أن زوار الفيوم يشمون الروائح 

 العطنة امللوثة من بحرية قارون.
لن مصدر وأشار إبراهيم عيىس، إىل أن هذا التلوث امتد إىل املناطق السياحية يف بحرية قارون، موضحا أن البحرية ا

 للتلوث، كام أن هذا التلوث مرعب ومخيف، وهذا التلوث تسبب نتيجة مخلفات عدة مصانع يف نطاق املحافظة.

 التعليم

نائبة تتقدم بطلب إحاطة للتعليم عن معاناة أولياء األمور يف نقل أبنائهم من 
 )درب( مدرسة ألخرى: أال توجد طريقة للتيسير عليهم بدالا من الكعب الداير؟

سني يشار، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي مبجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة، إىل أعلنت النائبة حنان ح
املستشار حنفي جبايل رئيس املجلس، موجه إىل الدكتور رضا حجازي وزير الرتبية والتعليم، بشأن معاناة أولياء األمور 

ة جهوًدا واسعة من أجل التحول نحو الرقمنة، وقالت النائبة يف طلبها: تبذل الدول، يف نقل أبنائهم من مدرسة إىل أخرى
وتخطو بثقة نحو مزيد من رقمنة الخدمات؛ فأطلقت بوابة مرص الرقمية، لتقدم الكثري من الخدمات الحكومية بشكل 
ميرس إلكرتونًيا، ومنها: خدمات األحوال املدنية والشخصية، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتكللت جهود التحول 

 قطاًعا من قطاعات الدولة. 14يف أكرث من  الرقمي
 مؤسسات دينية

 )بوابة األخبار( األزهر يرد ىلع مهاجمي الشعراوي: مثال للعاِلم الوسطي املستنير
ىل أعاد مركز األزهر العاملي للفتوى اإللكرتونية نرش سرية إمام الدعاة محمد متوىل الشعراوى، عقب حمالت الهجوم ع

 الشيخ من البعض، مؤكدا أنه كان عالمة فارقة يف الدعوة اإلسالمية الحديثة.
 )الشروق( الطيب يوافق ىلع افتتاح فرع لجامعة األزهر بالوادي الجديد

قى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، للدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، بحضور الدكتورة سحر الت
نرص املدير التنفيذي ملؤسسة بيت الزكاة والصدقات املرصي؛ لبحث سبل التعاون املشرتك للتوسع يف برامج 

أن اإلمام األكرب وافق عىل فتح فرع لجامعة  وأكد الزملوط،، لفئات األكرث احتياًجا باملحافظةالحامية االجتامعية ل
 .طالب التعليم األزهري باملحافظةاألزهر لخدمة 

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=05012023&id=4617629b-8be5-4ad1-ab77-ce181ec01d46
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012023&id=4617629b-8be5-4ad1-ab77-ce181ec01d46
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-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86/
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-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983637/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983637/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012023&id=0aae7b52-585d-4ece-bd80-f3872b3bbe69
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012023&id=0aae7b52-585d-4ece-bd80-f3872b3bbe69
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الحكومة توافق ىلع التعاقد مع حكومات املناشئ املصدرة لسلع األقماح وزيوت 
 )اليوم السابع( الطعام

وافق مجلس الوزراء عىل طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع 
حكومات املناىشء املصدرة لسلع األقامح وزيوت الطعام، وكذا الرشكات واملوردين لهذه السلع املسجلني بسجل املوردين 

ود املبالغ املالية املتاحة لدى الهيئة؛ بغرض رشاء السلع الغذائية املستوردة من الخارج للعام لدى الهيئة، وذلك يف حد
املايل الحايل، وذلك يف إطار السعي لتوافر مختلف السلع، وال سيام السلع االسرتاتيجية باألسواق املحلية، ومواجهة 

 التداعيات السلبية املستمرة لألزمة العاملية الراهنة.
)اليوم  ألف طن أرز شعير من الفالحين حتى اآلن 400لتموين: استالم أكثر من وزير ا

 السابع(
ألف طن أرز شعري من الفالحني  400أكد الدكتور عيل املصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه استالم أكرث من 

يف كل املناطق مبحافظات الجمهورية، ضمن معارض أهال رمضان بتخفيضات  حتى الن، الفتا إىل أنه جارى إنشاء شوادر
 ٪ عن األسواق مؤكدا أن معارض أهال رمضان تستمر حتي نهاية شهر أبريل القادم.30تصل إىل 

 الطرق واملواصالت

 )الشروق( مليار جنيه 1.13النقل: انتهاء واستكمال مشروعات بالنقل النهري بتكلفة 
مليار جنيه، يف إطار الخطة  1,13قالت وزارة النقل، إنها انتهت وتنفذ مرشوعات مبجال النقل النهري بإجاميل تكلفة 

املوانئ  –األنفاق والجر الكهربايئ  –سكك حديدية  –اري الشاملة لتطوير وتحديث عنارص منظومة النقل )طرق وكب
( بتكلفة إجاملية 2022 - 2014النقل النهري(، خالل الفرتة من ) –املوانئ الربية والجافة واملراكز اللوجيستية  –البحرية 

 تريليون جنيه. 1,957
 األقباط

 )بوابة األخبار( تواضروس الثاني يستقبل مفتي الديار املصرية
استقبل توارضوس الثاين يف املقر البابوي بالقاهرة، شوقي عالم مفتي الديار املرصية ووفًدا من دار اإلفتاء املرصية، 

 وذلك لتقديم التهنئة لتوارضوس مبناسبة عيد امليالد املجيد.
 )بوابة األخبار(وفد من الرقابة اإلدارية يزور تواضروس للتهنئة بالعيد 

استقبل توارضوس الثاين، يف املقر البابوي بالقاهرة، اليوم، وفًدا من هيئة الرقابة اإلدارية، حيث قدم الوفد التهنئة 
 مبناسبة العام الجديد وعيد امليالد املجيد. توارضوسل

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/2023/1/4/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AD/6032408
https://www.youm7.com/story/2023/1/4/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AD/6032408
https://www.youm7.com/story/2023/1/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1/6033012
https://www.youm7.com/story/2023/1/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1/6033012
https://www.youm7.com/story/2023/1/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1/6033012
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012023&id=1cf90924-1ef9-4a25-bf67-73ac0d12e8d7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012023&id=1cf90924-1ef9-4a25-bf67-73ac0d12e8d7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983211/1/%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983211/1/%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983172/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983172/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6
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 )بوابة األهرام( «رسالة محبة»تواضروس: زيارة اإلمام األكبر وعلماء األزهر للتهنئة 
زاَر فضيلة اإلمام األكرب أ.د أحمد الطيب، شيخ األزهر الرشيف، اليوم األربعاء، يرافقه وفٌد من كبار علامء األزهر، 

 بأعياد امليالد والعام الجديد.توارضوس، وقادَة ورجاَل الكنيسة القبطية، مبقر الكنيسة القبطية األرثوذوكسية، للتهنئة 
 )بوابة األهرام(وزيرالداخلية يهنئ تواضروس بعيد امليالد املجيد 

 مبناسبة االحتفال بعيد امليالد املجيد. ،توارضوس الثاىنلبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة 
 )بوابة األهرام( السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد امليالد املجيد

 هنأ السييس، أقباط مرص بالخارج مبناسبة عيد امليالد املجيد.
 )بوابة األهرام(تواضروس يستقبل وزير املالية للتهنئة بعيد امليالد 

استقبل توارضوس الثاين يف املقر البابوي بالقاهرة، وزير املالية محمد معيط، ونائبه الدكتور إيهاب أبو عيش، حيث 
 قّدما التهنئة لقداسته مبناسبة عيد امليالد.

 أخرى

رحية عن سيرته: لن نرد ىلع أول تعليق من حفيدة الشعراوي ىلع وقف مس
 )الوطن( مهاجميه

قالت فاطمة عصام، حفيدة الشيخ الشعراوي، إّن قرار وقف عرض مرسحية تجّسد سرية جدها الراحل عىل مرسح الدولة 
خص إدارة البيت الفني للمرسح فقط، واألرسة ليس لديها أي ، ي«السرية الثقافية»خالل شهر رمضان، ضمن أمسيات 

 تحّفظ عىل القرار.
، أّن األرسة وافقت بشكل مبدأي عىل عرض املرسحية، بعد اتفاق مع «الوطن»وأوضحت حفيدة الشيخ الشعراوي لـ

 خالها الشيخ سامي الشعراوي، رشط االطالع عىل التفاصيل وطريقة التناول.
إّن جّدها الراحل كان يتغاىض عن أي « فاطمة»نتقادات التي طالت الشعراوي مؤخرا، قالت وفيام يخص موجة اال 

 «.وبالتايل فأي حديث عن جدي الراحل ال نرد عليه، وحال التطاول سنتخذ املسارات القانونية، انتقادات
لـ « االقتصاد الصهيوني الغاصب واالقتصاد الفلسطيني األسير»إصدار جديد من 

 )درب(الضائع لشعب عظيم يناضل بجسارة  ار.. والكاتب: قضية الحقأحمد النج
عن ” االقتصاد الصهيوين الغاصب واالقتصاد الفلسطيني األسري“صدر مؤخرًا، اإلصدار الجديد املَُحدث من كتاب 

رئيس مجلس إدارة األهرام  مركز دراسات الوحدة العربية، للكاتب الصحفي والخبري االقتصادي، أحمد النجار،
الحقائق والتحليل العلمي والبيانات التفصيلية واقرتاحات املسارات املمكنة “ابه: وقال النجار عن كت ،األسبق

لالقتصاد الفلسطيني حارضة وهي األساس، لكن الكتاب يف النهاية هو كلمتي ورسالتي عن واحدة من أهم 
د الحق قضايا عمري، قضية الحق الضائع لشعب عظيم يناضل بجسارة يف ظروف بالغة التعقيد من أجل استيال 

 ”. من أضلع املستحيل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/3961449.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3961449.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3961337.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3961337.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3962221.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3962221.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3961919.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3961919.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6392068
https://www.elwatannews.com/news/details/6392068
https://daaarb.com/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7/
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راجع عن حظر اإلعالنات السياسية تت” تويتر”.. “االستحواذ“لتعويض ثمن صفقة 
 )درب(

أنّها ستوسع أنواع اإلعالنات السياسية املسموح بها عىل منصة التواصل االجتامعي التابعة لها خالل ” تويرت“أعلنت رشكة 
 األسابيع املقبلة. 

عىل اإلعالنات السياسية، كام أنّها تأيت يف  2019عاملي الذي فُرض عام وتعّد هذه الخطوة تراجعاً واضحاً عن الحظر ال
وقٍت يسعى مالك الرشكة الجديد، امللياردير إيلون ماسك، إىل زيادة اإليرادات لتعويض مثن صفقة االستحواذ عليها الذي 

 مليار دوالر أمرييك. 44بلغ 
 )الشروق( 2023داية مليون نسمة مع ب 104.4عدد سكان مصر يف الداخل يصل إلى 

، وفقاً ملا أعلنته 2023 /1/1مليون نسمة، يوم األحد املوافق  104.395بلغ عدد سكان جمهورية مرص العربية بالداخل 
بالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل املواليد والوفيات بوزارة الساعة السكانية 
 الصحة والسكان.

 

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%84%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012023&id=7ebcd2b9-37c7-4d92-9681-79ee0da9f34b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012023&id=7ebcd2b9-37c7-4d92-9681-79ee0da9f34b
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 العسكري املشهدت اتطور
)الدفاع  تبدأ التجارب البحرية” القهار“ MEKO A200 ENالفرقاطة املصرية الثانية 

 العربي(
القهار  MEKO A200 EN، بدأت الفرقاطة املرصية الثانية  2023يناير  4وفًقا لتغريدة نرشها محمود جامل يف 

 تجربتها البحرية.
MEKO 200  عبارة عن فرقاطة من تصميم حوض بناء السفنBlohm + Voss  يف أملانيا ، كجزء من عائلةMEKO 

 4هذا الطلب إىل  فرقاطات ملرص. متت زيادة 3، وافقت الحكومة األملانية عىل بيع  2021للسفن الحربية. يف ديسمرب 
 .2022فرقاطات حاليًا وسيتم بناء بعضها يف مرص. تم تسليم أول سفينة يف أكتوبر  6فرقاطات ثم إىل 

 ®MEKO( ، تم تصميم ASuW  ،BCWو  AAW  ،ASWسفينة قتالية قادرة عىل الحرب الكاملة رباعية األبعاد )

A-200 Frigate دوريات والحظر ، دعم عمليات القوات الخاصة ، والبحث أيًضا لتنفيذ مجموعة كاملة من املهام: ال
 واإلنقاذ والعمليات اإلنسانية.

 .CODAG-WARPبنظام الدفع الثوري  MEKO® A-200تتميز فرقاطة 
فرقاطات ميكو شبحية من أملانيا والنسخة املرصية هي األحدث عىل اإلطالق وتتميز بكثري عن  4ستحصل مرص عىل 
 شبحية والنسخة الجزائرية األقل تكنولوجيا. النسخة الرتكية الغري

 )بوابة األخبار(القوات املسلحة تهنئ املسيحيين بمناسبة عيد امليالد 
وارضوس لتبعث الفريق أول محـمد زيك القائد العام للقـوات املسلحة، وزير الدفاع واإلنتاج الحريب، بربقيـة تهنئـة 

 ـة عيد امليالد املجيد.الثاين مبناسب
 )بوابة األخبار( السيسي يتابع املوقف التنفيذي ملشروعات الهيئة الهندسية

اجتمع السييس، مع اللواء أمري سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراين، واللواء أحمد العزازي رئيس 
واللواء أحمد الشاذيل رئيس هيئة الشئون املالية للقوات املسلحة، والعميد عبد العزيز الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، 

 الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميامت الطرق.
 تناول االجتامع "متابعة املوقف التنفيذي ملرشوعات الهيئة الهندسية عىل مستوى الجمهورية".

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2023/01/04/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-meko-a200-en-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/04/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-meko-a200-en-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/04/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-meko-a200-en-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983803/1/%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%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983803/1/%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%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983495/1/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983495/1/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
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 هد األمنيتطورات املش
أتمنى يكون حد سامع معاناتنا| زوجة الزميل الصحفي كريم إبراهيم: طلب عالجات 

 )درب( للبرد واملعدة خالل جلسة التجديد.. إحنا بنتدمر من غيره
قالت جيجي إبراهيم، زوجة الزميل الصحفي كريم إبراهيم، إن زوجها طلب عالجات للربد واملعدة خالل جلسة تجديد 

أبلغنا املحامي مختار منري، بالوضع الصحي لـ كريم ونقل سالمه لينا “جي إبراهيم وقالت جي، حبسه التي ُعقدت اليوم
 ”.وطمنا عليه الحمدلله، وطلب عالجات للربد وللمعدة وطلب حواله للربيد

كريم تعبان ومحتاج الرعاية التامة، كريم معدته مش بتستحمل أي حاجة، بجد كفايه كده عليه لحد إمتى “وأضافت 
  ”.متى هتخرجوا كريم وخاصه إننا مش بنشوفه، هو املفروض يقيض حياته وسنني شبابه جوه السجن؟!هيفضل جوه، إ

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%a3%d8%aa%d9%85%d9%86%d9%89-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%aa%d9%85%d9%86%d9%89-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a/
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