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 تزايد القلق اإلسرائيلي من زعزعة االستقرار يف مصر  
 كري يلتقي املبعوث األوروبي للسالم وسفراء أمريكا الالتينيةش 

 تضامًنا مع تركيا يف مواجهة تداعيات الزلزالصر ُترسل مساعدات عاجلة م 

 يادلة مصر ينتفضون دفاعا عن حريتهم النقابيةص 

 6.8لي بمحفظة تبلغ املشاط تثمن جهود التعاون بين مصر والبنك الدو  
 مليار دوالر

أسرة أحمد دومة تطالب باإلفراج عنه: حياته معرضة «.. كفاية عشر سنين» 
 لخطر حقيقي يف السجن 

 

 هذا العدد: يف
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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 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

 "وعى صناع الوعي"

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تطورات السياسة الخارجية
 (21)عربي تزايد القلق اإلسرائيلي من زعزعة االستقرار يف مصر

عىل خلفية األصوات اإلرسائيلية التي تحذر من احتامل إفالس مرص، فإن ذات األصوات ترى أن لدولة االحتالل مصلحة 
أكرث أهمية من اسرتاتيجية يف ضامن االستقرار لدى جارتها الجنوبية، خاصة وأن تصدير الغاز اإلرسائييل من خاللها بات 

أي وقت مىض، مع العلم أن التقديرات اإلرسائيلية تتحدث أن الوضع االقتصادي يف مرص بات يشكل ذروة التحديات 
 .فاشلةالهائلة للنظام الحاكم، مع تزايد عدد املرصيني، وندرة مصادر دخلهم، وسياسته االقتصادية ال

يف العلوم السياسية، أكد أن "تفاقم الوضع املرصي يف السنوات مايكل هراري الدبلومايس والسفري السابق واملحارض 
األخرية بسبب أزمة كورونا وحرب أوكرانيا، يتزامن مع زيادة صادرات الغاز من مرص، ووصولها كميات قياسية، وبيعها 

لوضع أكرث حدة، بأسعار مرتفعة، إال أن ذلك ال يكفي ملواجهة النفقات املرصية الباهظة، ويف اآلونة األخرية أصبح ا
 بحيث تسمع أصوات تحذر من إمكانية اإلفالس".

 )بوابة األخبار( السيسي: مستعدون ملساعدة سوريا وتركيا ملواجهة آثار الزلزال
مع ط تقدم السييس، بخالص التعازي لشعبي سوريا وتركيا وألرس ضحايا الزلزال املُدمر الذي رضب منطقة رشق املتوس

وأكد السييس، تضامن مرص الكامل مع الشعبني السوري والرتيك، واستعداد مرص لتقديم ، التمنيات برسعة شفاء املصابني
 املساعدة ملواجهة آثار ذلك الزلزال.

 (الوطن)انتصار السيسي ترحب بالسيدة األولى لكرواتيا: ضيفة عزيزة ىلع مصر 
رحبت السيدة انتصار السييس، قرينة السييس، بالسيدة األوىل لجمهورية كرواتيا، سانيا ميالنوفيتش، يف بلدها الثاين 

 مرص، حسب وصفها مبنشور لها عىل حسابها الرسمي عىل فيس بوك.
 )الشروق( السيسي يهنئ نيوزيلندا بذكرى العيد القومي

كام أوفد ، بعث السييس بربقية تهنئة للحاكم العام لنيوزيلندا سيندي كريو؛ مبناسبة االحتفال بذكرى العيد القومي
 ية عبدالعزيز الرشيف إىل سفارة نيوزيلندا؛ للتهنئة بهذه املناسبة.السييس، األمني برئاسة الجمهور

 )الشروق( السيسي ونظيره الكرواتي يبحثان قضايا منطقة الشرق األوسط
تطرقت املباحثات إىل عدد من قضايا و بقرص االتحادية زوران ميالنوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا،  استقبل السييس،

منطقة الرشق األوسط، وعىل رأسها القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تكثيف جهود املجتمع الدويل 
اإلرسائييل، فضالً عن تأكيد املوقف املرصي لتهدئة األوضاع واحتواء التوترات األخرية بني الجانبني الفلسطيني و 

 بشأن تسوية القضية من خالل حل الدولتني وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وفق مقررات الرشعية الدولية.
 )الشروق( السيسي: نقدر الدعم الكراوتي ملصر يف ملف سد النهضة

قال السييس، إن مباحثاته مع نظريه الكروايت زوران ميالنوفيتش، شهدت اإلعراب عن التقدير للجانب الكروايت 
، أن ملف سد النهضة يأيت يف السييسوأضاف ، اعمة لقضايا محورية بالنسبة ملرصيف ضوء مواقفه السياسية الد

 مقدمة هذه املواقف، مشيدا أيضا بدعم كرواتيا ملرص يف املحافل الدولية وبخاصة داخل االتحاد األورويب.
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 هرام(بوابة األ) يلتقي املبعوث األوروبي للسالم وسفراء أمريكا الالتينية شكري
 كومبانز املبعوث األورويب لعملية السالم يف الرشق األوسط. نڤسيستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، 

 شكري، عبدالله باتييل املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة ورئيس بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.كام يلتقي  
 .ثاء، سفراء دول أمريكا الالتينيةالثال ويلتقي وزير الخارجية أيضا مساء 

 (بوابة األهرام) يستقبل رئيسة برملان أذربيجانرئيس الوزراء 
مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، َصاحبة جافاروفا، رئيسة املجلس الوطني )الربملان( بجمهورية أذربيجان استقبل 

 والوفد املرافق لها.
)بوابة  مصر ُترسل مساعدات عاجلة تضامًنا مع تركيا يف مواجهة تداعيات الزلزال

 األهرام(
فرباير الجاري، وذلك  6الً مع وزير خارجية تركيا "مولود تشاووش أغلو"، اليوم اتصا، سامح شكري وزير الخارجيةأجرى 

لتمنيات بالشفاء لتقديم العزاء لحكومة وشعب تركيا ىف ضحايا الزلزال املروع الذي تعرضت له تركيا، ونقل خالص ا
مناً مع الدولة الرتكية مرص قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضاظريه الرتيك بأن وأخطر شكري ن، عاجل للمصابنيال

 والشعب الرتيك الشقيق يف مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود اإلنقاذ الجارية.
شكري يهاتف وزير خارجية سوريا: قرار مصري بإرسال مساعدات عاجلة ملواجهة 

 (الشروق) تداعيات الزلزال
اتصاالً مع رصح السفري أحمد أبو زيد، املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى 

 فيصل املقداد وزير خارجية سوريا اليوم، وذلك لتقديم العزاء ىف ضحايا الزلزال املروع الذي تعرضت له سوريا اليوم.
وأوضح املتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نقل إىل نظريه السورى قرار الحكومة املرصية بإرسال مساعدات 

 .مواجهة تداعيات تلك الكارثةإغاثية عاجلة تضامناً مع سوريا يف 
 (اليوم السابع) السيسي يهنىء حاكم جرينادا بذكرى االستقالل

 االستقالل.العام لجرينادا، مبناسبة االحتفال بذكرى السييس، بربقية تهنئة إىل الدكتورة سيسيل الجرينادي الحاكم بعث 
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https://gate.ahram.org.eg/News/4048397.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022023&id=a3bbd0a8-0946-4da9-ba10-d8ca04b05826
https://www.youm7.com/story/2023/2/7/%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%D9%87%D9%86%D9%89%D8%A1-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/6075685
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 تطورات السياسة الداخلية

 (21)عربي صيادلة مصر ينتفضون دفاعا عن حريتهم النقابية
عىل "ينظم القانون إنشاء  77القضائية، حيث تنص املادة " يحصن النقابات من فرض الحراسة 2014رغم أن "دستور 

النقابات املهنية وإدارتها عىل أساس دميقراطي، ويكفل استقاللها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم 
سوى نقابة عن سلوكهم يف مامرسة نشاطهم املهني، وفقاً ملواثيق الرشف األخالقية واملهنية. وال تنشأ لتنظيم املهنة 

واحدة. وال يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات اإلدارية يف شئونها، كام ال يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم 
قضايئ، ويؤخذ رأيها يف مرشوعات القوانني املتعلقة بها".. إال أن هذا النص مل مينع السلطات من اصدار قرار يف صورة 

 ألف عضو. 300بة تضم ما يقارب من حكم قضايئ بفرض الحراسة عىل نقا
رئيس الوزراء ٌيكلف بتنفيذ مشروع بحثي لصياغة بدائل لتعامل االقتصاد املصري 

 )درب( 2024و  2023مع الوضع االقتصادي العاملي خالل عامي 
كلّف مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء، بتنفيذ مرشوع بحثي 

صياغة السيناريوهات، وبدائل السياسات الالزمة لتعامل االقتصاد املرصي مع الوضع االقتصادي العاملي متكامل؛ بهدف 
وأكّد مصطفى مدبويل، أن الهدف من هذا املرشوع البحثي، هو االستامع إىل أكرب قدر من ، 2024و 2023خالل عامي 

 أكرب قدر من املشاركة املجتمعية. األفكار واآلراء؛ ملواجهة التحديات االقتصادية الحالية، وتحقيق
 )درب( 2022ألف شكوى تلقتها وزارة التموين خالل  85أكثر من 

تلقتها اإلدارة العامة لخدمة املواطنني بوزارة التموين والتجارة الداخلية خالل الفرتة من األول  بلغ عدد الشكاوى التي
وذكرت الوزارة يف ، شكوى عىل منظومة الشكاوى الحكومية املوحدة 85341،  2022ديسمرب  31وحتى  2022من يناير 

إىل أن الوزير عيل املصيلحي أكد أن مؤرش إنجاز يوما، مشرية  11عىل الشكوى بلغ بيان أصدرته أن متوسط زمن الرد 
% 99الشكاوى الحكومية املوحدة مبجلس الوزراء منذ بدايتها وحتى اآلن بلغ الشكاوى الخاص بالوزارة عىل منظومة 

ا ومضاعفة الجهود املبذولة لتاليف أسبابهمام يعكس اهتامم الوزارة برسعة الرد عىل الشكاوي املقدمة من املواطنني 
 املواطنني.لها يف تحسني جودة الخدمات املقدمة مام يؤدي اىل رفع معدالت رضاء واالستفادة من التغذية العكسية 

 (الوطن) مناطق 9عضو مجلس النواب تتقدم بطلب إحاطة حول إعادة تخطيط 
عن الحزب املرصي الدميُقراطي، بطلب إحاطة لرئيس  تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد النارص، عضو مجلس النواب

مجلس الوزراء، ووزير املالية، ووزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، ووزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، 
مناطق ضمن  9ووزير النقل واملواصالت، وذلك بشأن قرار املجلس األعىل للتخطيط والتنمية العمرانية بإدراج 

 املناطق املقرر إعادة تخطيطها.
 (الوطن) وزير العدل يفتتح مجمع محاكم ونيابات حلوان

افتتح املستشارعمر مروان وزير العدل، اليوم، مجمع محاكم ونيابات حلوان االبتدائية، بحضور اللواء خالد عبد 
وجاء ذلك يف ، وخالعال محافظ القاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة واملحافظة، وأعضاء مجليس النواب والشي

 ؛ بتطوير وتحديث املنظومة القضائية.السييسإطار تنفيذ توجيهات 

https://almarsad.co.uk/
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https://daaarb.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d9%8c%d9%83%d9%84%d9%81-%d8%a8%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d9%8a-%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d9%8c%d9%83%d9%84%d9%81-%d8%a8%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d9%8a-%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-85-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d8%aa%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86/
https://daaarb.com/%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-85-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d8%aa%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86/
https://www.elwatannews.com/news/details/6431672
https://www.elwatannews.com/news/details/6431178
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بطلب إحاطة لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن: أصبحت فلكية مها عبد الناصر تتقدم 
 (درب) يف ظل الظروف االقتصادية العصيبة التي نمر بها

أعلنت الدكتورة مها عبد النارص، عضوة مجلس النواب، ونائبة رئيس الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي، تقدمها 
زير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة إرتفاع أسعار بطلب إحاطة موجه إىل وزير الزراعة واستصالح األرايض، وو 

 الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك األزمة. 
وقالت النائبة يف طلبها إن هناك حالة من القلق والخوف لدى املواطنني نتيجة االرتفاع الكبري واملتصاعد يف أسعار 

جنية، فضاًل عن وصول سعر  80ها إىل ما يقرب من الدواجن ومشتقاتها، فقد وصل سعر كجم الدواجن مبختلف أنواع
 جنيه. 100جنيه، إىل جانب تخطي سعر كرتونة البيض حاجز الـ  170إىل ما يقرب من ” البانيه “كجم صدور الدجاج 

  

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%87%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%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%d8%ad%d9%84-%d8%a3%d8%b2%d9%85/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن( البنك املركزي يطرح مليار دوالر أذون خزانة

نك املركزي املرصي، طرح أذون خزانة مقومة بالدوالر األمرييك، بقيمة مليار دوالر، أجل عام واحد، ليكون اليوم أعلن الب
 األخري لتلقي طلبات االكتتاب هو اليوم االثنني، وموعد اإلصدار غداً الثالثاء.

أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية: احتياطي مصر من النقد األجنبي يكفي 
 )الشروق( أشهر 8ـالواردات ل

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمني صندوق االتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القليوبية التجارية، 
أشهر، وهي مدة تفوق املعدالت العاملية،  8النقد األجنبي، يكفي تغطية الواردات ملدة تتجاوز إن احتياطي مرص من 

 مؤكدا أن هذا األمر يبعث الطأمنينة يف نفوس املستوردين واملستثمرين.
 )الشروق(لتمويل عجز املوازنة  مليار جنيه 4.5ـ البنك املركزي يطرح سندات خزانة ب

رة املالية؛ لتمويل مليار جنيه وذلك نيابة عن وزا 4.5أعلن البنك املركزي املرصي، طرح سندات خزانة بقيمة إجاملية 
مليارات جنيه عىل  3ركزي، عرب موقعه اإللكرتوين، إن الطرح موزع بني سندات خزانة بقيمة وقال البنك امل، عجز املوازنة

 عام. 1.5مليون جنيه آلجال  1.5سنوات، وسندات بدون كوبون بقيمة  3آجال 
 مليون قدم مكعب غاز يوميا 278البترول: ارتفاع إنتاج شركة رشيد والبرلس إلى 

 (الشروق)
مليون قدم مكعب  278قال رئيس رشكة رشيد والربلس للغاز، املهندس محمد سمري، إن إنتاج الغاز الطبيعي للرشكة بلغ 

الفرتة آالف برميل يومياً خالل  6% من املستهدف، مشريا إىل أن معدل إنتاج املتكثفات بلغ حوايل 149ة غاز يومياً بنسب
وأضاف سمري أن رشكة الربلس تقوم حالياً بتجهيز املرحلة العارشة وتشمل حفر وإكامل  ،2022من يوليو إىل ديسمرب 

برميل متكثفات يومياً، كام عرض  2000يومياً وحوايل مليون قدم مكعب  200 - 150ثالثة آبار وتستهدف إنتاج حوايل 
 موقف مرشوعات سالمة العمليات والصحة املهنية والبيئة وكفاءة الطاقة.

 مليار دوالر 6.8املشاط تثمن جهود التعاون بين مصر والبنك الدولي بمحفظة تبلغ 
 (الشروق)

 مليار دوالر. ٦،٨دويل مبحفظة تشمل مثنت الدكتورة رانيا املشاط جهود التعاون اإلمنايئ بني مرص والبنك ال
الذي -وقالت املشاط يف الكلمة االفتتاحية لتقرير إطالق تقرير العائد الدميوجرايف يف جمهورية مرص العربية 

"إن رشاكاتنا شهدت  -يعلنه البنك الدويل بحضور وزراء التضامن االجتامعي والصحة والسكان والرتبية والتعليم
رير التشخيصية والتمويل امليرس لتنفيذ املرشوعات أطر تعاون منها املساعدات الفنية وسياسات التنمية والتقا

 ذات األولوية بهدف تحفيز القطاع الخاص ودعم جهود التحول لالقتصاد األخرض والنمو املستدام."
  

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/6430500
https://www.elwatannews.com/news/details/6430500
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022023&id=8096a7cc-7b16-4b35-9642-0a1eae404caf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022023&id=8096a7cc-7b16-4b35-9642-0a1eae404caf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022023&id=47293d43-06bb-46d8-9d0e-78dc20707a16
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022023&id=47293d43-06bb-46d8-9d0e-78dc20707a16
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022023&id=0535d829-5365-4d1e-a126-df5a6d957731
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022023&id=9192e43f-d1d2-4dc5-a245-01c14c3f5280
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 يحور املجتمعت املاتطور
 الصحة

الحكومة تنفي وجود عجز يف احتياجات املستشفيات الحكومية من األدوية 
 (املصري اليوم) واملستلزمات الطبية

اصل االجتامعي من أنباء بشأن نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء، ما تداولته بعض املواقع اإللكرتونية وصفحات التو 
وقام املركز اإلعالمي بالتواصل مع  ،ة من األدوية واملستلزمات الطبيةوجود عجز يف احتياجات املستشفيات الحكومي

الهيئة املرصية للرشاء املوحد واإلمداد والتموين الطبي، والتي نفت تلك األنباء، ُمؤكدًة أنه ال صحة لوجود عجز يف 
ستشفيات الحكومية من األدوية واملستلزمات الطبية، ُمشددًة عىل توافر كل األدوية واملستلزمات الطبية احتياجات امل

 .بشكل طبيعي سواء باملستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن املخزون االسرتاتيجي منها آمن وُمطمنئ
 الطرق واملواصالت

وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء وإدارة وتشغيل املنطقة اللوجستية 
 (الشروق) بالسلوم

توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة املوانئ الربية والجافة وتحالف مرصي من رشكات مرصية شهد وزير النقل كامل الوزير، 
لينزا ايجيب  -الرشق األوسط للتطوير )مرياد(  -وطنية متخصصة وهي رشكات: )مرص أوروبا للتنمية الصناعية 

 .السلومقة اللوجستية املتكاملة بأن إنشاء وإدارة وتشغيل املنطللمرشوعات واملعدات الهندسية(، وذلك بش
وأضاف الوزير، أن مرشوع املنطقة اللوجيستية سيساهم يف تشجيع تصدير املنتجات املرصية إىل ليبيا وشامل أفريقيا، 

عادة التوزيع ومعارض املنتجات املرصية وتنفيذ أعامل قيمة مضافة مثل أعامل التعبئة والتغليف والتخزين، وإ 
 والصناعات الخفيفة واملتوسطة.

 
 
 

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/2813000
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022023&id=6f31d5b9-f6ea-4435-a0ed-dbb7791c6368
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 العسكري املشهدت اتطور
 ي لبحث أوجه التعاون املشتركوزير اإلنتاج الحربي يستقبل وزير االقتصاد الرومان

 )بوابة األخبار(
اريان سباتارو وزير االقتصاد بدولة فلورين مفى وزير الدولة لإلنتاج الحريب، استقبل املهندس محمد صالح الدين مصط

 رومانيا، بهدف بحث أوجه التعاون املشرتك، جاء ذلك بديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب.
تم االتفاق عىل استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف امللفات وموضوعات التعاون ذات االهتامم املشرتك التي تم 

 مناقشتها بهدف توحيد الرؤى الخاصة بها.
 

  

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/4047804.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
املصري ) محافظة شمال سيناء تدخل بوابة التحول الرقمى وانتهاء التعامل الورقى

 (اليوم
قال العميد أسامة الغندور، سكرتري عام محافظة شامل سيناء، أن املحافظة تعاقدت مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 التكنولوجي باملحافظة واملجالس التكنولوجية مبجالس املدن التابعة املعلومات، لتفعيل خط نقل البيانات بني املركز
تدريب العاملني باملحافظة عىل تكنولوجيا التحول الرقمى ايذانا ببدء دخول عىل قيام وزارة التخطيط بوأكد الغندور، 
 .التحول الرقمى وانتهاء التعامل الورقى بجميع الخدمات الحكومية التي تقدمها املحافظةاملحافظة بوابة 

 (املصري اليوم) تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء
رين من الجانبني وإدخال واصلت السلطات املرصية، اليوم الثالثاء، فتح معرب رفح الربي بشامل سيناء لعبور املساف

 املساعدات املتنوعة إىل قطاع غزة، طبًقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد مصدر مسئول يف املعرب استمرار تواجد األطقم اإلدارية والفنية باملعرب لتيسري إجراءات عبور املسافرين بني الجانبني، 

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

 واملصابني والحاالت اإلنسانية وإدخال املساعدات املتنوعة إىل قطاع غزة.
 
 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2812991
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2812991
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2812889
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 تطورات املشهد األمني
املصري ) مواطًنا عن الجنسية املصرية 42توافق ىلع تنازل « الداخلية»باألسماء.. 

 (اليوم
عدد من املواطنني نرش عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرارات وزارة الداخلية بشأن املوافقة عىل تجنس 

 وجاء نص القرارات ،بجنسيات أجنبية
مواطنا عىل التجنس بجنسيات أجنبية مقابل تنازلهم عن الجنسية  42بشأن املوافقة لـ 2023لسنة  95وقرار  90قرار رقم 
 املرصية.

 مواطنًا بالتجنس، مع احتفاظهم بالجنسية املرصية. 21بالسامح لـ 2023لسنة  91وجاء قرار وزارة الداخلية رقم 
عنه: حياته معرضة لخطر  أسرة أحمد دومة تطالب باإلفراج«.. كفاية عشر سنين»

 (درب) حقيقي يف السجن
طالبت أرسة الناشط السيايس املحبوس أحمد دومة، باإلفراج عنه، مشددة عىل أن التهديدات التي يتعرض لها يف تزايد 

 يف السجن.” خطر حقيقي”مستمر، وقالت إن حياته معرضة لـ
زرت أحمد امبارح واضافة للتهديد اليل “اإلثنني:  ، مساء«فيسبوك»وقال أحد أفراد األرسة عرب صفحة دومة عىل موقع 

يناير من الشخص املجهول )ظابط أمن وطني منعرفوش( دومة بلغني بأنه بيخرج تريض يف نفس القطاع  ٧حصل يوم 
 ”.اليل فيه دواعش وإىل االن االعتداءات لفظية عىل دومة

وللمجلس القومي والتهديدات بتزيد والضغط بيزيد أحمد حياته يف خطر بجد وقدمنا بالغات للنائب العام “وأضاف: 
 ”.عىل أحمد

 ”أحمد مسجون من عرش سنني فكروا ف الرقم املرعب دا.. أحمد قىض ست سنني ونص انفرادي تام.“وتابع: 
متهما يف قضايا سياسية بقرار من نيابة  34باألسماء .. نبيه الجنادي: إخالء سبيل 

 (درب) أمن الدولة.. حريتهم حقهم
 متهم يف قضايا مختلفة.  34حامي نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخالء سبيل قال امل

محمود، والقضية رقم  ی، محمود سيد فاو 2020لسنة  1018وتابع، اليوم االثنني، أن املخيل سبيلهم هم: القضية رقم 
السيد محمد باهي سليامن ، 2022ة لسن 41، محمد حسني شلقامي عبد الرازق، والقضية رقم 2021لسنة  910

، 2022لسنة  1691، عمر عبد العزيز عمر مصيلحى، والقضية رقم 2022لسنة  440: القضية رقم وأضاف ،خليل
أحمد حرب رايض حرب، وأمين عيل إبراهيم عيل، وبثينة طه بدوي حسن، خالد محمد محمود محمد إبراهيم، 

محمود شحاتة،  اللهم عبد الغني عبد السالم أحمد، وعصام عبد خميس جمعة عبد العاطي خميس، وعبد السال 
وعيل حسن توفيق حسن، ومحمد محمد عبد الرحمن موىس، ومصطفى صالح الدين محمود عبد الله، 

  رمضان محمد عبد الحليم.  یومصطفى محمود محمد عبد الباقي، ومصطف

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/2812925
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2812925
https://daaarb.com/%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%a8%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-34-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85/


  
 

9 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 7 || 764العدد 

2023 

 

 

 

 

 

Contents 

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

ي  ي مرص )عرب 
 0 ................................................................. (21تزايد القلق اإلرسائيلي من زعزعة االستقرار ف 

: مستعدون لمساعدة سوريا وتركيا لمواجهة آثار الزلزال )بوابة األخبار(  0 ........................................... السيسي

 0 .......................................... ة عزيزة عل مرص )الوطن(انتصار السيسي ترحب بالسيدة األوىل لكرواتيا: ضيف

وق( ئ نيوزيلندا بذكرى العيد القومي )الشر  0 ........................................................................... السيسي يهن 

وق( ق األوسط )الشر ي يبحثان قضايا منطقة الشر
ه الكرواب   0 ................................................... السيسي ونظير

وق( ي ملف سد النهضة )الشر
ي لمرص ف 

: نقدر الدعم الكراوب   0 ......................................................... السيسي

ي ل ي المبعوث األوروب 
 1 ............................................. لسالم وسفراء أمريكا الالتينية )بوابة األهرام(شكري يلتق 

 1 .................................................................. رئيس الوزراء يستقبل رئيسة برلمان أذربيجان )بوابة األهرام(

ي مواجهة تداعيات الزلزال )بوابة األهرام(
ا مع تركيا ف  رسل مساعدات عاجلة تضامنً  1 .............................. مرص تُ

وق(  1 ...... شكري يهاتف وزير خارجية سوريا: قرار مرصي بإرسال مساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات الزلزال )الشر

ء حاكم جرينادا بذكرى االستقالل )اليوم السابع(  1 .................................................................السيسي يهن 

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

ي   2 ................................................................. (21صيادلة مرص ينتفضون دفاعا عن حريتهم النقابية )عرب 

ي لصياغة بدائل لتعامل االقتصاد المرصي مع الوضع االقتصادي العالمي  وع بحن  كلف بتنفيذ مشر رئيس الوزراء يٌ
 2 .................................................................................................. )درب( 2024و  2023خالل عامي 

 2 ............................................................ )درب( 2022ألف شكوى تلقتها وزارة التموين خالل  85أكي  من 

 2 ........................................ مناطق )الوطن( 9عضو مجلس النواب تتقدم بطلب إحاطة حول إعادة تخطيط 

 2 ....................................................................... وزير العدل يفتتح مجمع محاكم ونيابات حلوان )الوطن(

ي ظل الظروف االقتصادية 
مها عبد النارص تتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن: أصبحت فلكية ف 

ي نمر بها )درب(  3 ........................................................................................................... العصيبة الن 

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

 4 ........................................................................... البنك المركزي يطرح مليار دوالر أذون خزانة )الوطن(

ي الواردات لـ أمير  صندوق اتحاد الغرف التجارية: احتياطي مرص من النقد 
ي يكق  وق( 8األجنن   4 ............. أشهر )الشر

وق( 4.5البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ   4 ................................... مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة )الشر

لس إىل  كة رشيد والي  ول: ارتفاع إنتاج رسر وق( 278البي   4 .............................. مليون قدم مكعب غاز يوميا )الشر

وق( 6.8تعاون بير  مرص والبنك الدوىلي بمحفظة تبلغ المشاط تثمن جهود ال  4 ........................ مليار دوالر )الشر

 5 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 5 ..................................................................................................................................... الصحة

ي احتياجات المستشفيات الحكومية من األدوية والمستلزمات الطبية )المرصي اليوم(
ي وجود عجز ف 

 5الحكومة تنق 

 5 ......................................................................................................................والمواصالت الطرق

وق(وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة ال  5 ................. لوجستية بالسلوم )الشر

 6 ................................................................................................... تطورات المشهد العسكري

ك )بوابة األخبار( ي لبحث أوجه التعاون المشي 
ي يستقبل وزير االقتصاد الروماب   6 ..................... وزير اإلنتاج الحرب 

 7 ................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي

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


  
 

1 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 7 || 764العدد 

2023 

 

 

 

 

 

 7 ............................... محافظة شمال سيناء تدخل بوابة التحول الرقم وانتهاء التعامل الورف  )المرصي اليوم(

ي بشمال سيناء )المرصي اليوم(  7 ..................................................................... تواصل فتح معي  رفح الي 

 8 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن   

ا عن الجنسية المرصية )المرصي اليوم( 42نازل توافق عل ت« الداخلية»باألسماء..   8 ............................. مواطنً

ي «.. كفاية عشر سنير  »
ي السجن )درب(أرسة أحمد دومة تطالب باإلفراج عنه: حياته معرضة لخطر حقيق 

 8 ...... ف 

ي قضايا سياسية بقرار من نيابة أمن الدولة.. حريتهم حقهم  34باألسماء .. نبيه الجنادي: إخالء سبيل 
متهما ف 

 8 ..................................................................................................................................... )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/

