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 " ممدوح حمزة يجدد انتقاده للسيسي.. "الله يرحم مرسي 

  أرجل الدجاج" تثير جدال بمصر.. هل يمهد نظام السيسي ملجاعة؟" 

  ول ستريت: السيسي أهدر مليارات الدوالرات ىلع أحالم يصعب تحقيقهاو 

  امل الوزير: تحصيل سعر التذاكر باليورو والدوالر لألجانب بدءا من ينايرك 

  ما القصة؟صريون يتكدسون ىلع أبواب إيطاليا سعيا لطلب اللجوء.. م 

 .2022السيسي يعتمد حركة تغييرات الجيش يف # 

 .حدة عسكرية مصرية وصلت جزيرة ميون اليمنيةو 
 تلى اإلهمال الطبي املتعمد بسجون السيسي.. أرقام وإحصائياتق 

 

 

 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 
املصري يف أخبار املشهد 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

 "وعى صناع الوعي"

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمغاربالمرصد 

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تطورات السياسة الخارجية
 )الشروق(ألمريكا مصر رابعا.. أكثر الدول العربية حصوال ىلع تأشيرات هجرة 

ول حلت مرص يف الرتتيب الرابع عىل مستوى الدول العربية، ضمن قامئة أصدرتها وزارة الخارجية األمريكية تضم أكرث الد
 .2021إىل الواليات املتحدة لعام حصوال عىل تأشريات الهجرة 

 ألفا. 285التقرير الذي يصدر سنويا، أفاد بأن إجاميل عدد تأشريات الهجرة إىل الواليات املتحدة عامليا حوايل 
 )بوابة األهرام( السيسي يهنئ رئيس املجلس الرئاسي الليبي بذكرى االستقالل

بعث السييس، بربقية تهنئة إىل الرئيس الدكتور محمد يونس املنفي رئيس املجلس الرئايس الليبي؛ مبناسبة االحتفال 
 .عيد االستقالل بذكرى

 )الوطن( السيسي يطلع ىلع نتائج زيارة الوفد املصري إلى تنزانيا
للوفد  اطلع السييس، من الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، عىل نتائج الزيارة األخرية

 .زانيا الخاصة بسد جوليوس نرييريالوزاري املرصي إىل تن
 )الشروق( جوهانسبرجبمصر تعزي جنوب إفريقيا يف ضحايا حادث انفجار ناقلة غاز 

أعربت مرص عن خالص التعازي لجنوب إفريقيا يف ضحايا حادث انفجار ناقلة غاز يف مدينة جوهانسربج، مام أسفر عن 
 عدد من القتىل وعرشات املصابني.

 )الشروق( الوزراء العراقي يستقبل وفدا إعالميا من مصررئيس مجلس 
 اإلعالم املرصية،استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداين، وفداً من الصحفيني واإلعالميني من مختلف وسائل 

برئاسة رئيس املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم كرم جرب، والذي يضم الكاتب الصحفي عامدالدين حسني، عضو مجلس 
الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الرشوق، وذلك بحضور رئيس هيئة اإلعالم واالتصاالت، ورئيس اتحاد الصحفيني العرب، 

 نقيب الصحفيني العراقيني.
 (21)عربي أزمة سد النهضة "قنبلة موقوتة" مصيرها االنفجارخبير سوداني: 

الوضع الحايل ألزمة سد النهضة هو قنبلة قال الخبري الدويل يف مجال املياه الدولية املشرتكة، أحمد املفتي، إن "استمرار 
موقوتة سوف تنفجر حتام طال الزمن أم قرص، ألنه إذا قبلت الحكومات اآلن بهذا الوضع غري السليم، فإن الشعوب 

"، إىل أنه 21وأشار الخبري السوداين يف مقابلة خاصة مع "عريب، التي سيزداد ترضرها مع مرور األيام ,سوف تقول كلمتها"
اكتامل امللء الرابع لسد النهضة فسيسوء الوضع أكرث مام كان بعد امللء الثالث، وهكذا الحال بعد أي "بعد 

 ملء آخر، إال إذا جاءت فيضانات كبرية تحافظ عىل الوارد من املياه"
 (21)عربيما وراء قرار السيسي التعّدي ىلع حدود ليبيا البحرّية 

الجاري، أصدر السييس قراراً رئاسياً يقيض برتسيم حدود مرص البحريّة من الجهة الغربية حرصاً،  ديسمرب 13يف 
مع ليبيا، وذلك بشكل أُحادي دون الرجوع إىل الجانب الليبي. أثار القرار الكثري من الجدل يف ما يتعلق مبضمونه 

  غات تربيره من الناحية التقنّية. وتوقيته ومرّبرات اتّخاذه فضالً عن مسوّ 
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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24122022&id=d237bf83-8209-40e2-9bd6-dee364161c70
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24122022&id=d237bf83-8209-40e2-9bd6-dee364161c70
https://gate.ahram.org.eg/News/3929330.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3929330.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6380336
https://www.elwatannews.com/news/details/6380336
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122022&id=586b44ca-cbf0-4622-bac7-dce657a0ecab
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122022&id=586b44ca-cbf0-4622-bac7-dce657a0ecab
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122022&id=b4157f43-d17a-4b65-b8da-03df0f85a100
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122022&id=b4157f43-d17a-4b65-b8da-03df0f85a100
https://arabi21.com/story/1482951/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://arabi21.com/story/1482820/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( يوافق نهائيا ىلع مشروع قانون مصر الرقمية« الشيوخ»

وافق مجلس الشيوخ وبصفة نهائية عيل مرشوع قانون مقدم من الحكومة بشان  إنشاء صندوق مرص الرقمية وقال 
عبدالرازق اعلن موافقة املجلس نهائيا عيل مرشوع القانون وعيل االمانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مرجعة 

غيا وترتكز فلسفة مرشوع القانون، عىل أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثالث سنوات مرشوع القانون لغويا وصيا
بهدف قاعدة بيانات يف قطاعات الدولة املختلفة،  60مرشوًعا لبناء قواعد بيانات متكاملة ملرص من خالل الربط بني 

 رقمية.خدمة حكومية وإتاحتها من خالل قنوات مختلفة لبناء مرص ال 20رقمنة أكرث من 

)بوابة  السيسي يطلع ىلع املوقف املالي لهيئة املجتمعات العمرانية الجديدة
 األخبار(

ن واملرافق واملجتمعات اجتمع السييس مع مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير اإلسكا
لتنفيذي اتناول االجتامع استعراض نتائج الزيارة األخرية للوفد الوزاري املرصي إىل تنزانيا، فضالً عن املوقف ، العمرانية

 وعات القومية لوزارة اإلسكان عىل مستوى الجمهورية.للمرش 
 )بوابة األخبار(السيسي يوجه بإنشاء صندوق لرعاية األسرة لدعمها مادًيا 

عقد السييس، اجتامًعا مع مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، واملستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جامل 
دارة الهيئة القومية للتأمني االجتامعي، واملستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مرشوع عوض رئيس مجلس إ 

 تناول االجتامع عرض اعامل لجنة اعداد مرشوع القانون الجديد لألحوال الشخصية.، قانون األحوال الشخصية
السيسي يوجه الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة  

 )بوابة األهرام(صالحيتها 
وجه السييس، بقيام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بحرص ما لديها من مركبات ومراجعة صالحيتها، مع التخلص 

 من السيارات املتهالكة وغري الصالحة لالستعامل.
 )الشروق( نادي القضاة بعد فوز قائمة عبد املحسنتفاصيل نتائج انتخابات 

شار محمد أعلن املستشار محمد رضا شوكت، رئيس اللجنة العليا املرشفة عىل انتخابات نادي قضاة مرص، عن فوز املست
 عبد املحسن نائب رئيس محكمة النقض مبنصب رئيس النادي.

السيسي يوجه بإتاحة وحدات سكنية مخفضة مالئمة للموظفين املنتقلين 
 )املصري اليوم( للعاصمة اإلدارية

ن واملرافق واملجتمعات عاصم الجزار، وزير اإلسكائيس مجلس الوزراء، و يل، ر اجتمع السييس، مع مصطفى مدبو  
ووجه السييس بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض مالمئة للموظفني املنتقلني للعمل بالعاصمة ، العمرانية

ة من ، ويف إطار الحزم التحفيزية املقدمR3اإلدارية الجديدة، وذلك مبرشوع اإلسكان املتميز يف الحي السكني 
 الدولة للعاملني بالقطاع الحكومي يف العاصمة اإلدارية.
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3974848/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%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-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3974848/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%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-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3974970/1/%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%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%87%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3974970/1/%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%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%87%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3974970/1/%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%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%87%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3974322/1/%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%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3974322/1/%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%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/3929529.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3929529.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24122022&id=988465f7-2d2d-4a43-94c8-6eb623d67e51
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24122022&id=988465f7-2d2d-4a43-94c8-6eb623d67e51
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2776559
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2776559
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 (21)عربي ممدوح حمزة يجدد انتقاده للسيسي.. "الله يرحم مرسي"
جدد الناشط السيايس واملهندس املرصي ممدوح حمزة، انتقاد رئيس النظام املرصي عبد الفتاح السييس، مشريا إىل أن 

 كل التحذيرات من الرئيس الراحل محمد مريس تحصل عىل يد السييس.
ه؛ إن "كل ما حذرونا من أن الدكتور مريس سيفعله، يتم وقال حمزة يف منشور عرب حسابه يف تويرت قبل أن يقوم بحذف

 عىل يد السييس، وأكرث فجورا.
 وأضاف: "رحم الله الدكتور مريس.. السييس مل ينقذ مرص من اإلخوان، بل رسق مرص من اإلخوان".

 
 (21)عربيفرصة لن تتكرر.. بلد عربي أفريقي للبيع 

مي صول الدولة، يا ريت الحكومة متبيعش األصول اليل بيحبها املرصيني".. عبارة صادمة قالها اإلعال "واضح إننا هنبيع أ 
 املرصي عمرو أديب يف برنامجه املذاع عىل قناة "إم يب يس مرص" السعودية.

تصاديا النظام املرصي يبيع أصول الدولة املرصية، هكذا إذا بكل بساطة ويرس ووضوح وبجاحة أيضا. لقد فشلنا اق
وأهدرنا مليارات الدوالرات ما بني مساعدات خليجية مبارشة بلغت أربعني مليار دوالر كام كشفت عنها الترسيبات 

 مليار دوالر أخرى اقرتضها النظام من الخارج خالل عرش سنوات. 120، وما بني أكرث من 2015الشهرية يف عام 
 (21)عربيادرة أرشيف مصر التاريخي مهدد بعد فضيحة سرقة لوثائق ن

أحدث اختفاء مجلدات تاريخية ونادرة، من دار الكتب والوثائق القومية، يف مرص، ردود فعل غاضبة يف العديد 
 ر بثمن.من األوساط املرصية، ومطالبات مبحاسبة املتسببني يف فوىض ضياع مقتنيات تاريخية ال تقد

ومن بني املفقودات مجلة الوقائع املرصية، التي تعود إىل عهد محمد عيل باشا، وكانت تعد أول جريدة رسمية 
ودفعت الضجة التي تناولت فضيحة ، يف املنطقة، ومخصصة للمسؤولني يف نظام محمد عيل وكبار ضباط جيشه

إىل إصدار قرار مبحاسبة املقرصين يف حفظ الوثائق، ضياع املقتنيات التاريخية، وزيرة الثقافة نيفني الكيالين، 
  فضال عن تحرك النيابة واحتجاز عدد من املسؤولني عنها، من أجل التحقيق معهم.

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/1482778/%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1482754/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://arabi21.com/story/1482772/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
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 (21)عربي أكاديمي مصري لنظام السيسي: ارحل قبل أن تشتعل النيران يف مصر
لميا سدعا األكادميي املرصي املعارض، الدكتور يحيى القزاز، إىل رحيل النظام الحاكم، قائال: "هذه سلطة عليها أن ترحل 

 قبل أن تشعل النريان يف كل أرجاء الوطن ويستحيل إطفاءها؛ فام تصنعه يؤجج الفنت، ويؤدي لعدم االستقرار"، مشّددا
 الكامل ملا وصفها بسياسات "بيع مرص".عىل رفضه 

يستضيف االجتماع التحضيري إلطالق الحملة الشعبية للدفاع ” التحالف الشعبي“
 )درب( عن قناة السويس .. ودرب ينشر بيانها التأسيسي

، االجتامع التحضريي إلطالق الحملة الشعبية 2022ديسمرب  26يستضيف حزب التحالف الشعبي االشرتايك، االثنني 
دعت الحركة املدنية الدميقراطية القوى الوطنية لالنضامم لها، ضمن جهود التصدي  للدفاع عن قناة السويس التى

بشأن  ١٩٧٥لسنة  ٣٠ملرشوع القانون الحكومي ووافق عليه مجلس النواب مبدئيا، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 
 بهيئة القناة والتحكم فيها. نظام هيئة قناة السويس، والذي مينح الصندوق سلطة بيع ورشاء واستئجار األصول الخاصة

تحرك برملاني عن انهيار مدرجات صالة حسن مصطفى أثناء مباراة األهلي واالتحاد: 
 )درب( استدعاء وزير الرياضة للبرملانيجب مراجعة السالمة اإلنشائية للبنايات و

 مدرج»تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انهيار جانب من مدرجات الصالة املغطاة 
 ، أثناء مباراة كرة السلة بني فريقي النادي األهيل واالتحاد السكندري.  «حسن مصطفى

توى وطالب النائب الحكومة يف طلبة باإلرساع يف مراجعة السالمة اإلنشائية لكل البنايات الرياضية واالستادات، عىل مس
تحاد السكندري عىل لقب كأس السوبر الجمهورية، بعد هذه الواقعة التي تسببت يف توقف مباراة األهيل ضد اال 

 ، بسبب انهيار جزء من املدرج الخاص مبشجعي االتحاد السكندري.2022املرصي 
)بوابة  «أبورواش»السيسي يفتتح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية بـ 

 األخبار(
يد لسييس ، مصنعى انتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة تولخدمة البث املبارش الفتتاح ا« بوابة أخبار اليوم»تقدم 

 .2022ديسمرب  26الطاقة الثالثية مبجمع الصناعات الكياموية بـ أبورواش مبحافظة الجيزة، اليوم اإلثنني 
 (21)عربي ؟صر.. هل يمهد نظام السيسي ملجاعة"أرجل الدجاج" تثير جدال بم

انعكست األزمة االقتصادية الطاحنة يف مرص عىل أسعار املواد والسلع الغذائية واللحوم بأنواعها وتجاوزت أسوأ 
 لتغيري عاداتهم الغذائية رغم بساطتها لتوفري أكرب قدر ممكن من التقديرات، وبدأ اإلعالم املحيل يف دعوة املواطنني

 املرصوفات اليومية والشهرية، وصلت ذروتها حد الرتويج لتناول "أرجل الدجاج|.
واعتربوا أن الدعوة تكشف عمق األزمة االقتصادية الكبرية التي تعيشها الدولة وكذلك املواطنني بعد عجزها عن 

ار، نتيجة تكدس البضائع واألعالف يف املوانئ لعدم توافر سيولة كافية من النقد األجنبي احتواء ارتفاع األسع
  لإلفراج الجمريك عنها.

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/1482688/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%ba%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%ba%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d8%b3%d9%86/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d8%b3%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3975548/1/%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3975548/1/%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3975548/1/%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7
https://arabi21.com/story/1483118/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 األهرام()بوابة  مليار جنيه بختام تعامالت األحد 5.2البورصة تتراجع وتفقد 

أنهت البورصة املرصية، تعامالت األحد، أوىل جلسات األسبوع، عىل انخفاض جامعي، وذلك ىف أول رد فعل عقب رفع 
 نقطة. 300البنك املركزي ألسعار الفائدة بواقع 

تيب، ٪، عىل الرت 16.75٪ و17.25٪، 16.25نقطة لتصل إىل  300وقرر البنك املركزي املرصي رفع أسعار الفائدة مبعدل 
 ٪.16.75نقطة أساس ليصل إىل  300كام تم رفع  سعر االئتامن والخصم بواقع 

 مليار جنيه، مقابل  مستوى 941.564مليار جنيه ليغلق عند  5.2وخرس رأس املال السوقي للبورصة املرصية اليوم نحو  
 مليار جنيه الخميس املايض. 946.854

)بوابة تحويلها لشهادات إيداع دولية تنفي إلغاء عمليات شراء األسهم و« البورصة»
 األخبار(

 نفت إدارة البورصة املرصية ما يتم تداوله من أخبار غري دقيقة حول إيقاف عمليات رشاء األسهم من البورصة املرصية
 وتحويلها لشهادات اإليداع الدولية املتداولة يف بورصة لندن. 

 تجري أي تعديالت عىل آليات التحويل وإصدار شهادات اإليداع الدولية، وتؤكد وأوضحت البورصة املرصية، أنها مل
إدارة البورصة املرصية أن قرارات تجميد أو تفعيل برنامج اصدار شهادات اإليداع الدولية هو قرار اصيل للجمعيات 

ت بتحويل جزء من اسهمها رشكات قام 11العمومية غري العادية للرشكات املطبقة لهذه اآللية ملساهميها وعددها 
 للتداول يف بورصات عاملية من خالل شهادات اإليداع الدولية. 

)بوابة مليار دوالر حجم استثمارات السعودية يف مصر  6.12«: الصناعة والتجارة»
 األهرام(

 مليار دوالر ٦.١٢والتجارة، أن حجم استثامرات اململكة العربية السعودية بلغ حوايل كشفت إحصائيات وزارة الصناعة 
مرشوعاً يف مجاالت الصناعة واالنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل واالتصاالت وتكنولوجيا  ٦٠١٧يف 

 ول املستثمرة يف السوق املرصي. وأظهرت اإلحصائيات أن السعودية تحتل املرتبة الثانية يف قامئة الد، املعلومات
 )الوطن( 2023البنك املركزي يعفي األفراد من رسوم التحويل حتى نهاية 

وتتضمن إعفاء  ،2023ديسمرب  31يناير وحتى  1ملدة عام اعتباًرا من قرارات،  أصدر مجلس إدارة البنك املركزي املرصي
 العمالء من كافة املرصوفات والعموالت الخاصة بخدمات التحويالت البنكية لألفراد بالجنيه املرصي.

 )الوطن( ماليين محل غير مرخص 6«: التموين»
رة الداخلية بوزارة التموين، إنهم ضد التسعرية الجربية، قال املهندس عبد املنعم خليل، رئيس قطاع التجا

% من تجار 90ويفضلون السعر االسرتشادي مثلام حدث من قبل يف بعض السلع مثل الخرضوات والفاكهة، و
ماليني محل  6لدينا »: أضافو ، عارض والشوادر يف أوقات األزماتمرص رشفاء، ويطلقون مبادرات ويقيمون امل

 .مليون مفتش والعدد غري كاف 12محل غري مرخص، وبالتايل نريد  ماليني 6مرخص و

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/3930449.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3974892/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3974892/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3974892/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88
https://gate.ahram.org.eg/News/3930356.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3930356.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3930356.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6380224
https://www.elwatannews.com/news/details/6380224
https://www.elwatannews.com/news/details/6379742
https://www.elwatannews.com/news/details/6379742
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 )الشروق( التعاون الدولي تعلن نتائج الشراكة بين مصر واالتحاد األوروبي
ية، التعاون الدويل، نتائج برنامج التعاون عرب الحدود لحوض البحر املتوسط يف إطار آلية الجوار األوروبأعلنت وزارة 

 ٢٣٤.٥جدير بالذكر أن التكلفة اإلجاملية للربنامج تبلغ  والذي يأيت ضمن التعاون الثنايئ بني مرص واالتحاد األورويب،
-٢٠١٤ماليني يورو للربنامج عن الفرتة من  ٢٠٩ا الربنامج بقيمة مليون يورو، وتقدر مساهمة االتحاد األورويب يف هذ

% من قيمة كل مرشوع يتم تنفذه يف إطار الربنامج عىل أن تتحمل األطراف ٩٠، حيث متول املفوضية األوروبية ٢٠٢٠
 املشاركة باملرشوع النسبة املتبقية.

 (21)عربي ؟.. خبراء يجيبون2023هل ستتحسن أحوال املصريين يف 
أسبوع وينتهي عام كان من األصعب يف حياة املرصيني اقتصاديا وماليا، وسط مخاوف من أن يسري العام املقبل بنفس 

ات ذكري 2022ويرتك العام  ،لتضخم وتزايد نسب الفقر والبطالةوترية العام املنرصم يف تصاعد األزمات وتفاقم معدالت ا
سيئة لجميع املرصيني، حيث تفاقم أسعار جميع السلع والخدمات، وتزايد سياسات الجباية، وعدم السيطرة عىل 

 ز. األسواق، وظهور األزمات الغذائية تباعا بداية من القمح والزيت والذرة، وأعالف الدواجن، وحتى األرز، ورغيف الخب
 )الجزيرة( ازنة: رفع الفائدة لن يوقف التضخممصر.. مقرر لجنة عجز املو

قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز املوازنة يف الحوار الوطني مبرص، إن رفع سعر الفائدة لن يحل مشكلة 
 التضخم وارتفاع األسعار، وإنه ال توجد إمكانية لدى البنك املركزي إلدارة تعويم متحكَّم فيه.

أن ما يوجد يف مرص اآلن هو ركود تضخمي يعود لعدم وجود وأضاف خليل لربنامج )املسائية( عىل الجزيرة مبارش 
 مليار دوالر يف حني تبلغ وارداتها 32حصيلة دوالرية كافية يف ظل عجز تجاري كبري، حيث تبلغ قيمة صادرات مرص نحو 

 التضخم، وال توجد سيولة لدى األفراد حتى يؤدي سحبها عن طريق رفع سعر الفائدة إىل التحكم يف، مليارات دوالر 103
 وإذا استمر عدم وجود حصيلة دوالرية فسيؤدي هذا إىل مزيد من ارتفاع األسعار، بحسب املتحدث.

مليار جنيه حجم املعامالت املنفذة عبر املنظومة الوطنية  45البنك املركزي: 
 )بوابة األخبار( للمدفوعات اللحظية

يف حجم املعامالت املنفذة قال البنك املركزي املرصي، إن املنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية شهدت زيادة كبرية 
وأكد البنك املركزي املرصي، أن حجم املعامالت املنفذة من خالل املنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية ، خاللها

أشهر فقط من خالل تطبيق انستا باي  8املة يف أقل من مليون مع 8مليار جنيه ألكرث من  45تجاوزت قيمتها 
(InstaPay وقنوات البنك اإللكرتونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة ملا يزيد عن )مليون عميل. 1.2 

 البنك املركزي يستثني فئات من قرارات توفير العملة األجنبية خارج البالد
 )الشروق(

كشف مصدر مرصيف مسئول، عن أن البنك املركزي أصدر تعليامت للبنوك تتضمن استثناء فئات من القرارات 
املركزي وجه البنوك  وكشف املصدر عن أن البنك، لة األجنبية للعمالء خارج البالداألخرية املتعلقة بتوفري العم

بتدبري النقد األجنبي وفتح حدود البطاقات االئتامنية وبطاقات الخصم املبارش لالحتياجات بالعملة األجنبية 
 ألغراض التعليم والعالج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل وتقديم املستندات املؤيدة لذلك.

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=24122022&id=b7fbc0cf-09ad-49ff-b993-89c51be3703b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24122022&id=b7fbc0cf-09ad-49ff-b993-89c51be3703b
https://arabi21.com/story/1483011/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-2023-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/12/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/12/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3975286/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3975286/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122022&id=be0545a4-5238-43d2-b6f5-883a709cc7b3
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 (21)عربي ة" وال نية لحلها": أزمة الدوالر بمصر "سياسي21قاض سابق لـ"عربي
"، أنه تقدم مع مجموعة من خرباء سوق املال، مبذكرة إىل الحكومة 21كشف املستشار عبد الرحمن بهلول لـ"عريب

ورية، لحل أزمة الدوالر يف مرص، مؤكدا أن هناك تعمدا الحالية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبويل ورئاسة الجمه
 بإبقاء األزمة دون إرادة سياسية يف حلها بل إنها برتتيبات وتعليامت "سياسية".

 50وتوىل بهلول سابقا عضوية لجنة "تسعري الدوالر" الحكومية التي كانت تتم من قبل يف حكومات سابقة، وقىض نحو 
 عضو سابق مبجلس القضاء األعىل. عاما يف العمل القضايئ، وهو

 النساجون الشرقيون توضح حقيقة بيع ابنتي فريد خميس حصتهما يف الشركة
 )الشروق(

ياسمني وفريدة محمد خميس حصتيهام يف رشكة النساجون لصالح صندوق  كشف رشكة النساجون الرشقيون حقيقة بيع
FYK Limitedوكانت ياسمني وفريدة محمد فريد خميس باعتا حصتيهام املقدرتني ، ، مؤكدة أنه صندوق مملوك لهام

ون أنه وأوضحت النساج، مليار جنيه 1.375"، بقيمة إجاملية FKY limited% يف الرشكة لصالح رشكة "24.6مبجموع 
جرى عملية نقل امللكية بآلية الصفقات ذات الحجم الكبري، يف إطار إعادة الهيكلة بني املجموعات املرتبطة لعدد 

 % من أسهم رأس مال رشكة النساجون الرشقيون للسجاد.24.61سهم، والتي متثل نسبة  163.743.208
مالكة  FYK Limitedالفة الذكر أصبحت رشكة وأضافت النساجون "ما نريد توضحيه أنه بناء عىل هذه العملية س

%، وهي ذات النسبة التي كانت مملوكة لكل من ياسمني فريد خميس و فريدة فريد خميس املالكتني 24.61لنسبة 
%، أي أن كال من السيدتني مازالتا محتفظتني بنسب ملكيتهام يف رشكة النساجون 100بنسبة  FYK Limitedلرشكة 

 كل غري مبارش".الرشقيون للسجاد بش
 : السيسي أهدر مليارات الدوالرات ىلع أحالم يصعب تحقيقهاوول ستريت

 (21)عربي
 حقيقها.أكدت صحيفة "وول سرتيت جورنال"، أن السييس أهدر مليارات الدوالرات عىل أحالم فخمة يصعب ت

 وقالت الصحيفة، إن  مرص أنفقت مليارات الدوالرات لبناء ما أسمتها العاصمة الجديدة، يف إطار خطة السييس، لتحديث
 البالد، لكن هذه املدينة الجديدة قد ال يزورها املواطنون، نظرا لبعدها عن القاهرة وارتفاع تكاليف املعيشة.

كيلومرتا( رشق وسط القاهرة، حيث "تتشكل عاصمة  64ميال ) 40عىل بعد وأضافت: "املدينة تقع يف منطقة صحراوية 
جديدة مرتامية األطراف، بها ناطحات سحاب ومساكن فاخرة وأسواق مفتوحة مخصصة للمشاة، ومتثل رؤية السييس 

 ملرص حديثة، تغذيها ديون مبليارات الدوالرات"
رات دوالر متراكمة يف مليا 9.5الحكومة: خطة لإلفراج قريبا عن بضائع بقيمة 

 )درب(املوانيء 
ديسمرب  23ديسمرب وحتى  1قال السفري نادر سعد، املتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الفرتة من 

مليارات دوالر من البضائع املرتاكمة يف املوانئ، من بضائع قيمتها نحو  5الجاري، شهدت اإلفراج عام قيمته نحو 
  بدء أزمة تراكم البضائع. مليار دوالر كانت قد تراكمت باملوانئ منذ  14

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/1483108/%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122022&id=384caf47-7579-4694-a4f2-8aa0fb8eb38a
https://arabi21.com/story/1483045/WSJ-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a8%d9%82%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a8%d9%82%d9%8a/
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (21)عربي التي يروج لها إعالم السيسي؟ 2022ما حقيقة إنجازات 
حصادا القتصاد بالده يتحدث فيه عن إنجازات حكومية، وأرقام قياسية،  2022يقدم اإلعالم املرصي مع نهاية العام 

"، مخالفا لواقع مأساوي يعيشه أكرث 21ومعيشة كرمية، ومستقبل زاهر للمرصيني، وهو ما يراه خرباء تحدثوا لـ"عريب
 تلك التقارير الصحفية واإلعالمية، تأيت يف وقت تنتاب فيه السوق املرصية حالة من التوتر مع، يماليني مرص  104من 

 مليارات دوالر. 3خضوع القاهرة لرشوط صندوق النقد الدويل القاسية، مقابل حصول البالد عىل قرض بقيمة 
ني، خاصة مع تجاوز معدالت التضخم وتتزامن أيضا مع توقعات الخرباء بشأن سيناريوهات صعبة تطال ماليني املرصي

 باملئة(. 21.5سنوات، وفق البنك املركزي املرصي يف نوفمرب املايض ) 5النسب األعىل لها منذ 
 (21)عربي الترويج لفوائد أرجل الدجاج يف اإلعالم املصري

 

 الصحة

 (21)عربي 57357أنقذوا مستشفى 
لرسطان األطفال يف مرص مهدد بالغلق أو البيع: أزمات مالية متويلية طاحنة تواجه جميع  57357مستشفى 

والتي تعتمد أساسا عىل التربعات، وبلغت ذروتها باحتاملية توقف مستشفى  مستشفيات الجمعيات الخريية
لرسطان األطفال عن تقديم خدمات الرعاية الصحية، والذي بدأ بالفعل يف تقليص مستويات الخدمة  57357

سنة كام كانت من قبل، إضافة إىل واقعة غلق  25سنة فقط، بدال من عمر  22وقرصها يف املتابعة حتى عمر 
 فرع طنطا يف وسط الدلتا فعليا منذ عدة أشهر بسبب قلة املوارد املوالية. 57357مستشفى 

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/1482840/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-2022-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1483097/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://arabi21.com/story/1482937/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-57357
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 مؤسسات دينية

)املصري  أشرف شيحة : الحكومة لن تدعم عمرة .. ال يجب أن نكون عبًئا ىلع الدولة
 اليوم(

عملة شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بغرفة رشكات السياحة، إن الدولة املرصية متر بأزمة يف توفري القال أرشف 
 الصعبة للمسافرين ومع ذلك مل يتم منع أحد من السفر يف ظل الظروف الصعبة.

والدولة لن تدعم عمرة ألف جنيه،  35ألفا ومن املمكن تصل إىل  30ألفا واآلن هى  24العمرة بدأت بسعر »واستطرد: 
 للسفر املواطنني ألنها ليست سلعة أساسية ألن لدينا نقصا يف العملة الصعبة، وال ميكن للدولة أن تقوم بتثبيت سعر

 «.الريال ألداء العمرة
 )الوطن( تكشف عن خطة شهر رمضان« األوقاف»عودة االعتكاف.. 

أعلن الدكتور عبدالله حسن، املتحدث باسم وزارة األوقاف، صدور تكليف بجميع مديريات وزارة األوقاف بإعداد خطة 
رمضانية مبكرة وغري مسبوقة بها دروس علمية ومقارئ قرآنية وابتهاالت دينية، إىل جانب إقامة االعتكاف وصاليت 

 الكربى.الرتاويح والتهجد يف املساجد 
 السياحة

 ارتباك يف شركات السياحة بسبب طلبات اإللغاء واالعتذارات عن رحالت العمرة
 )الشروق(

ة لرحالت السياحة الدينية "الحج والعمرة"؛ بسبب زيادة طلبات تسود حالة من االرتباك بني رشكات السياحة املنظم
ت اإللغاء واالعتذارات لعدد كبري من املواطنني عن أداء مناسك العمرة؛ نظرا لالرتفاع الكبري الذي شهدته أسعار رحال 

سعار العمالت العمرة خالل الفرتة االخرية عقب تحرير سعر الرصف وما صاحبه من الزيادة الكبرية التي شهدتها أ 
 االجنبية والسيام الريال السعودي.

 الطرق واملواصالت

كامل الوزير: تحصيل سعر التذاكر باليورو والدوالر لألجانب بدءا من يناير ىلع جميع 
 )درب( القطارات لتوفير العملة الصعبة

قال كامل الوزير، وزير النقل واملواصالت، إنه بدءا من الشهر املقبل سيتم تعميم تحصيل تذاكر القطارات 
وأشار الوزير إىل أن هذه الخدمة تم تطبيقها أوال   ،دوالر واليورو لألجانب، بدال من تحصيلها بالجنيه املرصيبال

 شخًصا سددوا قيمة تذاكر القطارات بالعملة الصعبة خالل األيام املاضية. 1023عىل قطارات النوم، وأن هناك 

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/2777134
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2777134
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2777134
https://www.elwatannews.com/news/details/6380194
https://www.elwatannews.com/news/details/6380194
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122022&id=0af0be4a-d6ce-4b4c-ae7e-4922c686b923
https://daaarb.com/%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88/
https://daaarb.com/%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88/
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 األقباط

 هنئة بعيد امليالد املجيدالسيسي يوفد عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للت
 )بوابة األهرام(

أوفد السييس، عددا من السادة أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفاالت الطوائف املسيحية التي تحتفل بعيد 
الكاثوليك، وحسام زعرت إىل طائفة الرسيان األرثوزوكس، ومحمد امليالد املجيد، وهم: محمد نجم إىل طائفة األقباط 

 يحيى إىل طائفة األرمن الكاثوليك، ومحمد رضا إىل الكنيسة األسقفية.
 .ملسيحية التي تحتفل بعيد امليالدكام أوفد السييس، عددا من اللواءات للتهنئة وحضور احتفاالت الطوائف ا

 )الشروق( األرثوذكس بعيد امليالدتواضروس يهنئ بطريرك الروم 
 للروم األرثوذكس بعيد امليالد املجيد، الذي يحل اليوم بحسب التقويم الغريب. التهنئة قدم توارضوس الثاين

وس مقر بطريركية الروم األرثوذكس، مبنطقة الحمزاوي بالقاهرة، وكان يف استقباله قداسة البطريرك وزار توارض 
 ثيؤدوروس الثاين بطريرك اإلسكندرية، وسفري اليونان وبعض املطارنة حيث قدم لهم التهنئة مبناسبة العيد.

 أخرى

 )الجزيرة(مصريون يتكدسون ىلع أبواب إيطاليا سعيا لطلب اللجوء.. ما القصة؟ 
وثق مرصيون يف إيطاليا عرب مقاطع عىل حساباتهم مبواقع التواصل االجتامعي، حالة من التكدس ملهاجرين مرصيني، 

 أمام مركز رشطة )كستورا( يف ميالن، يسعون لتقديم أوراق طلبات لجوء.
باستقبال طلبات اللجوء مبنطقة )فيا كاجني( يف وأظهرت مقاطع متداولة لعرشات املرصيني وهم أمام املكتب املعني 

 إيطاليا، بعد رحلة هجرة غري رشعية، استغرقت أياًما يف البحر األبيض املتوسط.
تتواصل مع محالت دواجن: الكيلو زاد من ” درب“حتى أرجل الفراخ والهياكل زادت.. 

 )درب( جنيه 15.. والهياكل وصلت لـ20جنيه إلى  12و 10
، اليوم ”أرجل الفراخ“مناطق، بالقاهرة والجيزة، للسؤال حول أسعار  3مع عدد من تجار الدواجن يف ” درب“تواصل 

 األحد، بعد يوم واحد من حديث املعهد القومي للتغذية عن أهميتها لصحة اإلنسان. 
 والهياكل إىل ما يقرب من الضعف يف بعض املناطق.” أرجل الفراخ“وبحسب أسعار كشف عنها التجار، زاد سعر 

 

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/3929183.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122022&id=06a66a7b-6041-4da9-a28d-c1e3fcab0af6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122022&id=06a66a7b-6041-4da9-a28d-c1e3fcab0af6
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/12/23/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%A7
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/12/23/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%A7
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%83%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%aa%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%83%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%aa%d9%88/
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 سكريالع املشهدت اتطور
 )نوافذ( 2022 يفالسيسي يعتمد حركة تغييرات الجيش 

 الباحث باملعهد املرصي للدراساتوشملت الحركة بحسب  .2022ديسمرب  يفاعتمد السييس حركة تنقالت الجيش 
 جامل:محمود 

حمد عاصم عاشور، وتعيني عاشور نائبا للواء. أ.ح أ  من ل.أ.حتعيني ل.أ.ح رشيف العراييش قائًدا للجيش الثالث بداًل -1
 خليفة رئيس هيئة العمليات.

 تعيني ل.أ.ح أحمد عزازي رئيًسا للهيئة الهندسية بداًل من ل.أ.ح هشام السويفي-2
ب بداًل نجا، وتعيني نجا رئيًسا لهيئة التدري من أسامةتعيني ل.أ.ح وليد حموده قائد للمنطقة املركزية الشاملية بداًل -3

 من ل.أ.ح خالد شوقي، وتعيني شوقي مساعًدا لوزير الدفاع.
 تعيني ل.أ.ح هاين كامل رئيًسا لهيئة اإلمداد بداًل من أحمد الصيفي، وتعيني الصيفي مساعًدا لوزير الدفاع.-4
 تعيني ل.أ.ح أمين وفايئ رئيًسا لهيئة التفتيش.-5
 املدفعية.تعيني ل.أ.ح عمرو قنديل قائًدا لسالح -6
 تعيني ل.أ.ح أمين نعيم قائًدا لسالح املشاة.-7
 .تعيني ل.أ.ح محمد دسوقي مديرًا لكلية الدفاع-8

 (21)عربي وحدة عسكرية مصرية وصلت جزيرة ميون اليمنية
أيام إىل جزيرة ميون االسرتاتيجية الواقعة يف قلب مضيق باب املندب، بحسب وصلت وحدة عسكرية مرصية، قبل 

إن الوحدة املرصية، يبدو أنها طليعة لتواجد عسكري هو األول يف أرض  اليمني،وقال املصدر العسكري عسكري. مصدر 
عد أيام من تسلم القوات يأيت ذلك، ب مينية، وذلك يف جزيرة ميون التي تتوسط مضيق باب املندب، يف البحر األحمر.

( يف البحر األحمر وباب املندب وخليج عدن، التي تضم كال من: السعودية 153املرصية قيادة قوة املهام املشرتكة )
 ومرص واإلمارات واألردن والواليات املتحدة األمريكية.

 األمريكية املتطورة التي ستحصل عليها البحرية املصرية LCSتعرف ىلع سفينة 
 ع العربي()الدفا

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية نقالً عن مصدر بوزارة الدفاع األمريكية أن البيت األبيض وافق عىل بيع سفن 
 ( للبحرية املرصية.LCSقتالية ساحلية أمريكية الصنع )

بأنها مقاتالت رشيقة وقوية قادرة عىل التغلب عىل التهديدات املضادة من أي عدو، بفضل  LCSوتتميز سفن 
 تجهيزاتها التكنولوجية املتقدمة.

كام تتميز بقدرتها عىل العمل يف املياه الّضحلة والتعامل مع مختلف التهديدات التي قد تُواجهها يف هذه 
 .الظروف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://nwafez.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-2022/
https://nwafez.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-2022/
https://arabi21.com/story/1482759/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.defense-arabic.com/2022/12/24/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-lcs-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/


  
 

11 | P a g e  

 موجز الصحافة
 December 26 || 733العدد 

2022 

 

 

 

 

 

عتداء ىلع ممرضات مستشفى قويسنا النيابة تخلي سبيل األسرة املتهمة باال
 )درب( بضمان مالي

، إخالء سبيل األرسة املتهمة باالعتداء عىل 2022ديسمرب  25قررت نيابة قويسنا يف محافظة املنوفية، اليوم األحد 
 ممرضات يف مستشفى قويسنا، يف أثناء تأديتهن عملهن. 

ا آالف جنيه لكل منهم، مب 5 بكفالة من أشقائه، بضامن مايل 3وضمت قامئة املخىل سبيلهم، والدة املتهم باالعتداء، و
 ألف جنيه لهم جميعا.  20يعادل 

وكان مستشفى قويسنا املركزي يف محافظة املنوفية، شهد واقعة مؤسفة بتعدي أرسة مريضة بالرضب عىل أفراد طاقم 
 عامالت أخريات. 3ممرضات والتسبب يف إجهاض أخرى، فضال عن إصابة  5التمريض، وإصابة 

  

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%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/
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 ملشهد السيناويتطورات ا
 )العربي الجديد( خطوات عملية إلنشاء منطقة حرة بين غزة وسيناء

بدأت تظهر عىل أرض مدينة رفح املرصية يف محافظة شامل سيناء، التي هّجر الجيش سكانها خالل السنوات املاضية، 
أوىل الخطوات إلنشاء منطقة تجارية حرة بني قطاع غزة واملحافظة، التي لطاملا جرى الحديث عنها عىل مدار العقدين 

وجددت  ل الخطوات الجديدة مشاريع بنى تحتية يف محيط املنطقة، وتسوية األرض الالزمة إلمتامها.املاضيني. وتشم
هذه الخطوات الحديث والتساؤالت عن إجراءات خطة "السالم االقتصادي"، التي طرحها منذ سنوات الرئيس األمرييك 

 نها خليجية، وحكومة االحتالل اإلرسائييل.السابق دونالد ترامب، وعقدت من أجلها ورش عمل، مبشاركة دول عربية، م
 )بوابة األهرام( مشروع التجلي األعظم فوق أرض السالمبالسيسي يوجه باالهتمام 

اطلع السييس، عىل مستجدات العمل لعدد من املرشوعات القومية عىل مستوى الجمهورية ومنها مرشوع "التجيل 
 يضم سلسلة من املرشوعات التنمويةاألعظم فوق أرض السالم" بسيناء يف محيط جبيل موىس وسانت كاترين، والذي 

ن متسقة مع سمة ومكانة تلك البقعة املقدسة من باالهتامم بكافة التفاصيل التنفيذية للمرشوع لتكو  السييسووجه 
 لفريدة.أرض مرص، ولتقدميها لإلنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقاع األرض عىل النحو األمثل، تقديراً لقيمتها الروحية ا

 )املصري اليوم( استئناف فتح معبر رفح البري بشمال سيناء
استأنفت السلطات املرصية، اليوم األحد، فتح معرب رفح الربي يف شامل سيناء، يف كال االتجاهني لعبور املسافرين 

 الفلسطينيني وإدخال املساعدات املتنوعة إىل قطاع غزة، وذلك بعد إغالقه يومي الجمعة والسبت للعطلة األسبوعية.
عىل استئناف فتح املعرب عقب العطلة األسبوعية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مع  وأكد مصدر مسؤول باملعرب

 تواجد األطقم اإلدارية باملعرب لتيسري إجراءات عبور املسافرين الفلسطينيني يف كال االتجاهني.
 )املصري اليوم( معبر رفح البري يستقل املعتمرين الفلسطينيين

ن واصلت السلطات املرصية، اليوم، فتح معرب رفح الربي بشامل سيناء الستقبال املعتمرين الفلسطينيني وعودة املسافري
 وإدخال املساعدات املتنوعة ومواد إعادة اإلعامر إىل قطاع غزة.

 عتمرين الفلسطينيني، متهيدا لنقلهم إىل مطار القاهرة الدويلوقالت املصادر إن معرب رفح الربى سيستقبل اليوم امل
 للسفر إىل األرايض العربية السعودية ألداء مناسك العمرة.

 أضافت املصادر أن العمل يف اتجاه املغادرة مستمر، بينام يقترص السفر يف اتجاه الوصول عىل املعتمرين فقط.
 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 تطورات املشهد األمني
 (21)عربيي املتعمد بسجون السيسي.. أرقام وإحصائيات قتلى اإلهمال الطب

 يف كل قوانني العقوبات يف كل بلدان العامل هناك حقوق للمسجونني واملعتقلني السياسيني ال يتم منعها حتى عن أكرب
لني رمني، فيام يجري سؤال املحكومني باإلعدام عن آخر أمانيهم ليتم تحقيقها؛ إال أن حال املسجونني واملعتقعتاة املج

 مبرص يختلف عن باقي دول العامل.
عاما، ومل تكن أمنيته إال  15عاما( معتقل سيايس مرصي، من محافظة الرشقية، محكوم بالسجن  33جهاد عبدالغني )

 أن ميوت بني يدي أرسته، خاصة أنه مريض بالرسطان، وعاين يف أيامه األخرية من شدة األمل. 
  

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1482802/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA


  
 

14 | P a g e  

 موجز الصحافة
 December 26 || 733العدد 

2022 

 

 

 

 

 

Contents 

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

وق( ات هجرة ألمريكا )الشر  0 .............................................. مرص رابعا.. أكثر الدول العربية حصوال عىل تأشثر

ي بذكرى االستقالل )بوابة األهرام( ئ رئيس المجلس الرئاسي اللين   0 ..............................................السيسي يهن 

انيا )الوطن(  0 ............................................................... السيسي يطلع عىل نتائج زيارة الوفد المرصي إىل تث  

وق( ج )الشر ي ضحايا حادث انفجار ناقلة غاز بجوهانسث 
 0 .....................................مرص تعزي جنوب إفريقيا ف 

ي يستقبل وفدا إعالميا م
وق(رئيس مجلس الوزراء العراف   0 ....................................................... ن مرص )الشر

ي  ها االنفجار )عرن  : أزمة سد النهضة "قنبلة موقوتة" مصثر ي
 0 ............................................... (21خبثر سودان 

ي  ة )عرن   0 .............................................................. (21ما وراء قرار السيسي التعّدي عىل حدود ليبيا البحريّ

 1 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية

وع قانون مرص الرقمية )بوابة األخبار(« الشيوخ»  1 ..................................................... يوافق نهائيا عىل مشر

 1 ................................. السيسي يطلع عىل الموقف الماىلي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة )بوابة األخبار(

ا )بوابة األخبار(  1 ................................................... السيسي يوجه بإنشاء صندوق لرعاية األرسة لدعمها ماديً

 1 ......... السيسي يوجه الوزارات والهيئات الحكومية بحرص ما لديها من مركبات ومراجعة صالحيتها )بوابة األهرام(

وق(  1 .............................................. تفاصيل نتائج انتخابات نادي القضاة بعد فوز قائمة عبد المحسن )الشر

 1 ..... احة وحدات سكنية مخفضة مالئمة للموظفير  المنتقلير  للعاصمة اإلدارية )المرصي اليوم(السيسي يوجه بإت

ي  " )عرن  .. "هللا يرحم مرسي  2 ........................................................ (21ممدوح حمزة يجدد انتقاده للسيسي

ي  ي للبيع )عرن 
ي أفريق   2 ............................................................................... (21فرصة لن تتكرر.. بلد عرن 

ي  ي مهدد بعد فضيحة رسقة لوثائق نادرة )عرن   2 ...................................................... (21أرشيف مرص التاريخ 

ي  ي مرص )عرن 
ان ف  : ارحل قبل أن تشتعل النثر  3 ........................................... (21أكاديمي مرصي لنظام السيسي

ي “ ي إلطالق الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس .. ودرب ” التحالف الشعن  يستضيف االجتماع التحضثر
 3 .......................................................................................................... ينشر بيانها التأسيسي )درب(

ي عن انهيار مدرجات صالة حسن مصطق  أثناء مباراة األهىلي واالتحاد: يجب مراجعة السالمة تحرك 
برلمان 

لمان )درب(  3 ..................................................................... اإلنشائية للبنايات واستدعاء وزير الرياضة للث 

 3 .................................... )بوابة األخبار(« أبورواش»السيسي يفتتح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية بـ 

ي "أرجل الدجاج" تثثر جدال بمرص.   3 .......................................... (21. هل يمهد نظام السيسي لمجاعة؟ )عرن 

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

اجع وتفقد   4 ...............................................مليار جنيه بختام تعامالت األحد )بوابة األهرام( 5.2البورصة تث 

اء األسهم وتحويلها لشهادات إيداع دولية )بوابة األخبار(« البورصة» ي إلغاء عمليات رسر
 4 ............................ تنق 

ي مرص )بوابة األهرام( 6.12«: الصناعة والتجارة»
 4 ........................... مليار دوالر حجم استثمارات السعودية ف 

ي األفراد من رسوم التحويل حن  نهاية 
 4 .................................................. )الوطن( 2023البنك المركزي يعق 

 4 ................................................................................. ماليير  محل غثر مرخص )الوطن( 6«: التموين»

وق( ي )الشر اكة بير  مرص واالتحاد األورون   5 .................................................... التعاون الدوىلي تعلن نتائج الشر

ي  هل ستتحسن أحوال
ي 2023المرصيير  ف  اء يجيبون )عرن   5 ....................................................... (21؟.. خث 

 5 ................................................. مرص.. مقرر لجنة عجز الموازنة: رفع الفائدة لن يوقف التضخم )الجزيرة(

مليار جنيه حجم المعامالت المنفذة عث  المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية )بوابة  45البنك المركزي: 
 5 .................................................................................................................................... األخبار(

وق( ي فئات من قرارات توفثر العملة األجنبية خارج البالد )الشر  5 .................................. البنك المركزي يستثن 

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


  
 

15 | P a g e  

 موجز الصحافة
 December 26 || 733العدد 

2022 

 

 

 

 

 

ي  ي 21قاض سابق لـ"عرن   6 .......................................... (21": أزمة الدوالر بمرص "سياسية" وال نية لحلها )عرن 

وق(الن كة )الشر ي الشر
ي فريد خميس حصتهما ف  قيون توضح حقيقة بيع ابنن   6 ................................ ساجون الشر

يت ي وول سث   6 .................................. (21: السيسي أهدر مليارات الدوالرات عىل أحالم يصعب تحقيقها )عرن 

ء )درب(مليارات دوالر مث   9.5الحكومة: خطة لإلفراج قريبا عن بضائع بقيمة  ي
ي الموان 

 6 ......................... اكمة ف 

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

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

ي  2022ما حقيقة إنجازات  ؟ )عرن  ي يروج لها إعالم السيسي  7 .......................................................... (21الن 

ي  ي اإلعالم المرصي )عرن 
ويــــج لفوائد أرجل الدجاج ف   7 .................................................................... (21الث 

 7 .......................................................................................................................................... الصحة

ي  57357أنقذوا مستشق    7 ................................................................................................. (21)عرن 

 8 ............................................................................................................................... دينية مؤسسات

ا عىل الدولة )المرصي اليوم( ف شيحة : الحكومة لن تدعم عمرة .. ال يجب أن نكون عبئً  8 .......................... أرسر

 8 ....................................................... تكشف عن خطة شهر رمضان )الوطن(« األوقاف»عودة االعتكاف.. 

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

وق( كات السياحة بسبب طلبات اإللغاء واالعتذارات عن رحالت العمرة )الشر ي رسر
 8 ............................. ارتباك ف 

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

و والدوالر لألجانب بدءا من يناير عىل جميع القطارات لتوفثر العملة كامل الوزير: تحصيل سعر التذاكر باليور 
 8 ........................................................................................................................... الصعبة )درب(

 9 .......................................................................................................................................... األقباط

 9 ............................. السيسي يوفد عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة بعيد الميالد المجيد )بوابة األهرام(

وق( ئ بطريرك الروم األرثوذكس بعيد الميالد )الشر وس يهن   9 ............................................................. تواض 

 9 ............................................................................................................................................ أخرى

 9 ......................................... .. ما القصة؟ )الجزيرة(مرصيون يتكدسون عىل أبواب إيطاليا سعيا لطلب اللجوء 

.. 20جنيه إىل  12و 10تتواصل مع محالت دواجن: الكيلو زاد من ” درب“حن  أرجل الفراخ والهياكل زادت.. 
 9 ................................................................................................... جنيه )درب( 15ل وصلت لـوالهياك

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد العسكري

ي 
ات الجيش ف   10 ...................................................................... )نوافذ( 2022السيسي يعتمد حركة تغيثر

ي وحدة   10 ............................................................... (21عسكرية مرصية وصلت جزيرة ميون اليمنية )عرن 

ي ستحصل عليها البحرية المرصية )الدفاع ال LCSتعرف عىل سفينة  (األمريكية المتطورة الن  ي  10 .................... عرن 

 11 .................... النيابة تخىلي سبيل األرسة المتهمة باالعتداء عىل ممرضات مستشق  قويسنا بضمان ماىلي )درب(

 12 .................................................................................................. تطورات المشهد السيناوي

ي الجديد(خطو   12 ....................................................... ات عملية إلنشاء منطقة حرة بير  غزة وسيناء )العرن 

وع التجىلي األعظم فوق أرض السالم )بوابة األه  12 ..................................... رام(السيسي يوجه باالهتمام بمشر

ي بشمال سيناء )المرصي اليوم(  12 ................................................................. استئناف فتح معث  رفح الث 

ي يستقل المعتمرين الفلسطينيير  )المرصي اليوم(  12 ............................................................ معث  رفح الث 

 13 ...................................................................................................... تطورات المشهد األمن   

ي  .. أرقام وإحصائيات )عرن  ي المتعمد بسجون السيسي  13 ......................................... (21قتىل اإلهمال الطن 

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/

