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 السعودية تدعو إثيوبيا لعدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة  

 ى بكري يوجه رسالة إلى الحكومة: صحصحوا واشتغلوا لوجه الله صطفم 

 شروع قانون لنقل أموال إخوان مصر إلى خارج موازنة الدولة يثير جدال م 

 مليون دوالر ىلع القطاع املصريف املصري  800تدفق «: رويترز» 

 زيد صايغ يتحدث عن دور الجيش باألزمة االقتصادية الحادة يف مصر ي 

 زير العدل ُيصدر قرارًا بعودة العمل إلى محكمة شمال سيناء االبتدائية و 

تلغرافات للمطالبة بتغيير نظام الزيارة لتصبح  3رسلت وجة القصاص: أز 

 مباشرة بدال من الكابينة.. أتمنى رؤيته

 هذا العدد: يف

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

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 الرصــدفريق 

 

 "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
 يلتقي السفير اإليطالي بمصر لبحث مجاالت التعاون الجديدة مع روما« مدبولي»

 )بوابة األخبار(
 التقى مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفري ميكييل كواروين، سفري إيطاليا لدى مرص. 

واستعرض السفري اإليطايل عدداً من مجاالت التعاون الجديدة املقرتحة مع مرص خالل الفرتة القادمة، يف مجاالت الطاقة، 
 واالستصالح الزراعي وغريها.والنقل البحري، 

 )بوابة األخبار( رئيس الوزراء يلتقى سفير جمهورية العراق لدى مصر
 التقى مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفري د.أحمد نايف الدليمي، سفري جمهورية العراق لدى مرص. 

لجارية لعقد اجتامعات اللجنة العليا املشرتكة بني مرص والعراق، من جانبه، تطرق سفري العراق إىل التحضريات ا
مستعرضاً أهم املوضوعات املقرتح أن يتم تناولها خالل االجتامعات، كام أكد أنه سيتم العمل خالل الفرتة القادمة عىل 

 آليات جديدة لتعزيز مشاركة الرشكات املرصية ىف جهود إعادة اإلعامر يف العراق.
  لنواب يستقبل وفًدا عسكرًيا سعودًيا الستعراض دور املجلس التشريعيأمين عام ا

 )بوابة األخبار(
، مبقر مجلس النواب 2023يناير  12استقبل املستشار أحمد مناع أمني عام مجلس النواب، صباح اليوم الخميس املوافق 

وجه أعضاء الوفد العسكري ،  الدراسات االسرتاتيجية يف مرصريوفًدا عسكريًا سعوديًا من الدارسني بربنامج ماجست
السعودي الشكر للمستشار أحمد مناع أمني عام مجلس النواب وملجلس النواب املرصي عىل استقبالهم يف تلك الزيارة 

 املرصي.ملقر املجلس والتي تأيت يف إطار رغبتهم يف االطالع عىل دور مجلس النواب خاصة يف تحقيق األمن القومي 
 )بوابة األخبار( مصر تدين التفجير اإلرهابي يف كابول

يناير، التفجري اإلرهايب الذي وقع أمام مبنى  12أدانت جمهورية مرص العربية يف بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم 
عازي إىل وتقّدمت مرص بخالص الت، مام أسفر عن مقتل وإصابة العرشاتوزارة الخارجية يف العاصمة األفغانية كابول، 

 ذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابني، مؤكدة إدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف واإلرهاب.
 (24قاهرة )ال السعودية تدعو إثيوبيا لعدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة

ن األمن القومي العريب، أكدت اململكة العربية السعودية، دعمها الكامل لألمن املايئ املرصي باعتباره جزء ال يتجزأ م
وتضامنها مع كل ما تتخذه مرص من إجراءات لحامية أمنها القومي، داعية إثيوبية لعدم اتخاذ أي إجراءات 

 أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
كام دعت السعودية حسب البيان الصادر عن اجتامع لجنة املتابعة والتشاور السيايس املرصية السعودية عىل 

وزراء الخارجية، بالتحيل باملسئولية واإلرادة السياسية الالزمتني للتوصل إىل اتفاق قانوين ملزم حول  مستوى
مبا يحقق  2021تنفيًذا للبيان الرئايس الصادر عن مجلس األمن يف سبتمرب  قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

 .لسودانأهداف التنمية إلثيوبيا ويحول دون وقوع رضر ذي شأن عىل أي من مرص وا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989989/1/-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989947/1/%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%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989947/1/%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%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989935/1/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989767/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989767/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.cairo24.com/1728397
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الليبى تحت رعاية األمم املتحدة  –مصر والسعودية تؤكدان دعمهما الحل الليبى 
 )اليوم السابع(

أكدت اململكة العربية السعودية وجمهورية مرص العربية عىل دعمهام الحل الليبي الليبي تحت رعاية األمم املتحدة، 
 وعىل رضورة وقف التدخالت الخارجية يف الشئون الليبية، ورفضهام ألي إمالءات خارجية عىل األشقاء الليبيني.

" العسكرية املشرتكة، وطالبا برضورة تنفيذ خروج جميع القوات 5+5الجانبان التأكيد عىل دعمهام للجنة "جدد  
األجنبية واملرتزقة، واملقاتلني األجانب من ليبيا يف مدى زمني محدد، وحل امليلشيات تنفيذاً لقرارات مجلس األمن 

إىل الليبيني ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومخرجات مساري برلني وباريس ذات الصلة ومبا يعيد ليبيا 
 .ومقدرات الشعب الليبي العزيز
تؤكد دور مصر الريادي يف مكافحة اإلرهاب والهجرة غير وزيرة داخلية بلجيكا 

 (بوابة األخبار) الشرعية
أكدت أناليز فريليندن وزيرة الداخلية واإلصالح املؤسيس يف بلجيكا عىل دور مرص الريادي يف مجال مكافحة اإلرهاب 

 هورية مرص العربية.والهجرة غري الرشعية، معربة عن استعداد الجانب البلجييك للمزيد من توثيق التعاون الثنايئ مع جم
تحاد جاء ذلك خالل لقاء السفري املرصي الدكتور بدر عبدالعاطي لدى مملكة بلجيكا ولوكسمبورج ومؤسسات اال 

 األورويب ومنظمة حلف شامل األطلنطي "الناتو".
  

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/2023/1/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9/6046775
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3990234/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 تطورات السياسة الداخلية
 (الشروق) لة إلى الحكومة: صحصحوا واشتغلوا لوجه اللهمصطفى بكري يوجه رسا

 وجه اإلعالمي مصطفى بكري، رسالة إىل الحكومة بعد أزمة ارتفاع الدوالر.
الحكومة الزم تصحصح، كل واحد يشتغل لوجه الله، فيه وزراء يعملون، : »«حقائق وأرسار»وقال بكري خالل برنامج 

 «.ولون تقديم إصالح، لكن إذا مل يكن هناك جهد جامعي سنعود إىل املربع صفرويجتهدون ويحا

ضياء رشوان يعلن موعد البدء الفعلي للحوار الوطني.. ويؤكد: عقدنا مئات 
 هرام(بوابة األ) االجتماعات بهدف إحداث التوافق

موعد البدء الفعيل للحوار الوطني سيتم اإلعالن عنه عقب قال الدكتور ضياء رشوان، املنسق العام للحوار الوطني، إن 
 االنتهاء من املشاورات الجانبية يف منتصف األسبوع املقبل، وبعدها سيتم اإلعالن تفصيليا عن موعد اجتامعات اللجان. 

 بلد متنوع، ولفت خالل برنامج مرص جديدة، إىل أنه تم عقد مئات االجتامعات الجانبية التشاورية بهدف التوافق يف
نقابة مهنية، مشريا إىل أن مجلس األمناء استقر عىل محاور الحوار الوطني واستقر  25حزبا سياسيا و 85ويف ظل وجود 

 لجنة يتفرع منها موضوعات.  19محاور هي "السيايس واالقتصادي واالجتامعي" وداخل هذه املحاور  3خالله عىل 
 )اليوم السابع(فرعا  82فرع توثيق فترة مسائية ليرتفع لـ 17وزير العدل يقرر تشغيل 

ل زيادة عدد فروع التوثيق التي تعمل بالفرتة املسائية، وذلك بإتاحة العمل يف قرر املستشار عمر مروان وزير العد
 -بني سويف  -الغربية  -دمياط  -الدقهلية  -( محافظة وهي )اإلسكندرية 11( فرع توثيق موزعة عىل )17عدد )

تعمل خالل الفرتة املسائية البحر األحمر(، ليصبح إجاميل عدد الفروع التي  -أسوان  -األقرص  -قنا  -سوهاج  -أسيوط 
 ( فرع توثيق توثيق.82عدد )

 (21)عربي ي والقرضاوي وسابق ملشيخة األزهرالفقي: اقترحت الشعراو
قال السيايس املرصي السابق مصطفى الفقي، إنه اقرتح عىل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، أن يتوىل الشيخ محمد 

وقال الفقي خالل استضافته بقناة "إم ، ضاوي، وآخرين رئاسة مشيخة األزهرأو الدكتور يوسف القر متويل الشعراوي، 
، مبا أن اإلرهاب طايح بنا، اكتشفت أن أي داعية ديني خارج 1990يب يس مرص": "كنت سكرتريا للرئيس، وقلت له يف 

 .الناس موظفي حكومة"اإلطار الرسمي، مقبول عند الناس أكرث من الرسميني الذين يعتربونهم 
وأضاف: "ملاذا ال نفكر يف رجل مثل الشيخ الشعراوي، الشيخ الغزايل، الشيخ السيد سابق، الشيخ القرضاوي الذي كان 

 بوقتها مفيش بينا وبينه مشاكل بالشكل الكبري".
 رفض ذلك. وقال إن مبارك أبلغه بأنه تم بالفعل عرض مشيخة األزهر عىل الشيخ الشعراوي، إال أن األخري

املفاجأة بحسب الفقي، أنه حينام متت مراجعة الشعراوي باألمر، قال: "والله ما عرضت عيل، هل يعرض عىل 
 شخص إمامة اإلسالم السني يف العامل ويرفضها؟ إنه يف هذه الحالة جاحد أحمق، والله من قال هذا كذاب أرش".

مد فؤاد محيي الدين، مل يكن متوافقا مع الشعراوي، وأرجع الفقي سبب ذلك، إىل أن رئيس الوزراء الراحل أح
 وكان يرفض اعتالءه أي منصب.

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=12012023&id=69ee01f5-0d54-4f33-b203-066ee4339919
https://gate.ahram.org.eg/News/3970792.aspx
https://www.youm7.com/story/2023/1/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-17-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9/6046451
https://www.youm7.com/story/2023/1/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-17-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9/6046451
https://arabi21.com/story/1487336/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB
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 (21عربي) ولة يثير جدالمشروع قانون لنقل أموال إخوان مصر إلى خارج موازنة الد
يناقش الربملان املرصي مرشوع قانون مقدم من الحكومة إلنشاء جهاز جديد إلدارة والترصف يف األموال املصادرة 
واملتحفظ عليها، التي آلت ملكيتها للدولة، مبا فيها أموال جامعة اإلخوان املسلمني، التي تصفها الحكومة املرصية 

 "بالجامعة اإلرهابية".
"مدى مرص" املستقل أن لجنة الخطة واملوازنة مبجلس النواب ناقشت املقرتح يف اجتامع منعت وسائل وكشف موقع 

اإلعالم من تغطيته، ومينح املرشوع الجهاز الجديد، سلطة التعاقد مع رشكات واملشاركة بحصة عينية مع صندوق مرص 
 السيادي عند إدارته لتلك األموال أو األصول.

ونقل املوقع عن مصدر قضايئ مل يذكر اسمه، أن تلك الصالحية هي مبنزلة باب خلفي لتقليص موارد الخزانة العامة 
 للدولة لصالح قنوات موازية، ومقدمة لطرح تلك املمتلكات )مدارس، مستشفيات، رشكات(، للبيع لألجانب.

مقترحات للتموين: أسعار جبرية  3يقدم ” برملانية املصري الديمقراطي“رئيس 
 (درب)وكسر احتكار األعالف وقانون استثنائي 

قراطي االجتامعي ورئيس الهيئة الربملانية للحزب مبجلس تقدم النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب املرصي الدمي
 الشيوخ بثالثة اقرتاحات إىل الدكتور عيل مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. 

االقرتاح األول كان ملواجهة نقص األعالف، خصوًصا أعالف الدواجن وهو أن تقوم الدولة بالدخول “وقال سامي، أن 
طريق رشاء احتياطي تلك األعالف لكرس احتكار بعض املستوردين الذين قاموا برفع قيمة األعالف  بالتنظيم واملراقبة عن

  ”. بشكل كبري عن سعرها الحقيقي، مام نتج عنه زيادة يف أسعار الدواجن

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/1487499/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%af%d9%85/


  
 

4 | P a g e  

 موجز الصحافة
 January 13 || 747العدد 

2023 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد االقتصادي

 )الوطن( مليون دوالر ىلع القطاع املصريف املصري 800تدفق «: رويترز»
 شهد تدفق مئات املاليني من الدوالرات.قال مرصفيون، إّن سوق اإلنرتبنك الدوالري يف مرص 

 مليون دوالر عىل سوق اإلنرتبنك الدوالري يف مرص. 800حجم التدفقات بأكرث من « رويرتز»وقّدرت املصادر املرصفية، لـ
كانت وكالة أنباء الرشق األوسط الرسمية، نقلت عن مصادر، أّن حجم املعامالت التي متت عرب سوق اإلنرتبنك الدوالري، 

 مليون دوالر كمتوسط يف الفرتة املاضية. 150مليون دوالر، مقارنة بنحو  750إىل  650راوحت بني ت
 )بوابة األخبار( مشروعا يف البنية التحتية بالقاهرة 172مليار جنيه| تنفيذ   4.5 ـب

ء من تنفيذ مليار جنيه، يف القاهرة حيث تم االنتها ٤.٥مرشوع مرافق بتكلفة إجاملية بلغت  ١٧٢تنفيذ  ٢٠٢٢شهد عام 
مليون جنيه تشمل تطوير محطة مياه املرج ورفع كفاءتها، وعمل توسعات  ١١٥مرشوعني  يف قطاع مياه الرشب بتكلفة 

 يوم. /٣ألف م ٤٠٠يوم إىل /٣ألف م ٣٠٠وإعادة تأهيل محطة مياه التبني لرفع الطاقة من 

يمة املضافة النص الكامل لتعديالت الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة ىلع الق
 )املصري اليوم( )مستند(

النص الكامل لتعديالت الالئحة التنفيذية لقانون الرضيبة عىل القيمة املضافة، والتى أصدر محمد « املرصى اليوم»تنرش 
وتتضمن التعديالت العديد من اإلجراءات الجديدة واملستحدثة ، الخميس يوم قراًرا بشأنها، اليوممعيط وزير املالية ال

 والتيسريات للقطاع الصناعي واإلنتاجي، وكذا ما يخص خضوع التجارة اإللكرتونية باعتبارها من الخدمات.
أين تتوقف رحلة انهيار الجنيه؟ سؤال يشغل املصريين وقلق بشأن األرباح 

 )الجزيرة( )فيديو(الحقيقية لشهادات االستثمار 
 32شهدت قيمة الجنيه املرصي أمام العمالت األجنبية تقلبات حادة، وتراجع الجنيه إىل مستويات قياسية عند حوايل 

يف  15.6جنيًها، وذلك بعد أن كان متداواًل بسعر  30جنيًها مقابل الدوالر األمرييك، قبل أن يستقر يف بعض البنوك عند 
 أشهر فقط. 10% من قيمته خالل 100يعني أن الجنيه تراجع بنحو  مارس املايض، مام

وقبل أيام قليلة، أقبل آالف املرصيني عىل رشاء شهادات االستثامر األعىل يف تاريخ البالد، التي طرحها البنك األهيل 
 %.22.5% أو شهري يصل إىل 25املرصي وبنك مرص، بعائد سنوي بلغ 

 العملة تسبب بشكل غري مبارش يف خسارة َمن اشرتوا الشهادات. لكن ناشطني أوضحوا، أن انخفاض
 (بوابة األهرام) خالل األسبوع الحالي مليار جنيه 13 تخسرالبورصة 

ووفقا للتقرير األسبوعي  سجلت البورصة املرصية تراجعا جامعيا ملؤرشاتها خالل تعامالت األسبوع املنتهي،
تريليون جنيه األسبوع  1.033تريليون جنيه، مقابل  1.020للبورصة املرصية فقد بلغ إجاميل القيمة السوقية 

مليون  7.7سجل األجانب صايف بيع بقيمة ، مليار جنيه 13%% مبقدار 1.2بنحو السابق، مام ميثل انخفاضا 
 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 36جنيه بينام سجل العرب صايف بيع بقيمة 

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/6401860
https://www.elwatannews.com/news/details/6401860
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989576/1/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%C2%A0-172-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989576/1/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%C2%A0-172-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%81
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2791436
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2791436
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/12/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%84%D9%82
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/12/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%84%D9%82
https://gate.ahram.org.eg/News/3970474.aspx
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 (الوطن) لسد عجز املوازنة مليار جنيه 43.5املركزي يطرح أذون خزانة بـ البنك 
% أجل عام، يف عطاء 21.5، إىل «أذون الخزانة املرصية»رفع البنك املركزي أسعار الفائدة عىل أدوات الديّن قصرية األجل 

مليار جنيه، آجال  43.5أذون خزانة بقيمة إجاملية  البنك املركزيطرح  ،% الخميس املايض20.88انت اليوم، بعدما ك
 مليار جنيه. 20بقيمة « أشهر 6»مليار جنيه و 23.5بقيمة « عام»

 ارتفاع حاد بأسعار الدواجن يف مصر ونقص بالسلع وسط دعوات للمقاطعة
 (21عربي)

تشهد مرص أوضاعا اقتصادية مرتدية، بفعل االنخفاض الحاد لقيمة الجنيه أمام الدوالر، نتج عنه خلل يف قطاع واردات 
 رى كالدواجن التي تخطتالسلع األساسية، األمر الذي أدى إىل نقص حاد فيها، إضافة إىل ارتفاع غري مسبوق يف سلع أخ

وقال محمود العسقالين رئيس جمعية "مواطنون ضد الغالء"، إن الجمعية تؤيد  ،جنيها للكيلو الواحد 60حاجز الـ
حمالت مقاطعة الدواجن عىل وسائل التواصل االجتامعي لوقف الزيادة غري املربرة يف أسعار الدواجن يف السوق املحيل، 

ذه الحمالت ألكرث من أسبوع حتى ال تتسبب يف خسائر ضخمة للمنتجني نتيجة نفوق غري أنه حذر من استمرار ه
  الدواجن مام سيؤثر سلبا عىل املستهلك.

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/6402062
https://arabi21.com/story/1487419/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9
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 يحور املجتمعت املاتطور
 الصحة

األطباء: مجلس الدولة يحيل قضية األطباء لوقف الفاتورة اإللكترونية للدائرة األولى 
 )درب( بمحكمة القضاء اإلداري بالدقي

، إن املحكمة اإلدارية مبجلس الدولة نظرت، الخميس، القضية املقامة من نقابة األطباء ضد وزير قالت نقابة األطباء
 املالية ورئيس مصلحة الرضائب بصفتيهام، بشأن قرار إلزام األطباء بالتسجيل يف منظومة الفاتورة اإللكرتونية. 

قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها  ٧٧لسنة  ١٦٧٥٩وذكرت يف بيان لها، الخميس، أن الدعوى القضائية برقم 
وقف تنفيذ قرار وزير املالية ورئيس مصلحة الرضائب بإلزام األطباء بالتسجيل يف منظومة التوقيع اإللكرتوين واإليصال 

باء اإللكرتوين والفاتورة اإللكرتونية، لحني البت يف الدعاوى القضائية التي تنظرها املحكمة الدستورية بخضوع األط
 لرضيبة القيمة املضافة من عدمه.

 مؤسسات دينية

 (األهرام بوابة) شيخ األزهر: العراق عزيز ىلع قلب كل عربي ومسلم وأتطلع لزيارته
أعرب فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، عن تطلعه لزيارة العراق، هذا البلد العزيز عىل قلوب كل 

ل بكثري من الجهود واألعامل املخلصة التي أسهمت يف الحفاظ عىل الهوية وإثراء العرب واملسلمني، ملا له من تاريخ حاف
 الثقافة اإلسالمية والعربية.

 (الشروق) كابولمجلس حكماء املسلمين يدين الهجوم اإلرهابي يف 
أدان مجلس حكامء املسلمني برئاسة فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الرشيف، رئيس مجلس 
حكامء املسلمني، بشدة الهجوم اإلرهايب الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية األفغانية يف العاصمة كابول، وأسفر عن 

 سقوط عدد من القتىل والجرحى.
 الزراعة

 )بوابة األخبار( ألف طن قمح روسي مليناء سفاجا 63وصول 
أعلن املركز اإلعالمي لهيئة موانئ البحر األحمر، أن إجاميل عدد السفن املتواجدة عىل أرصفة موانئ الهيئة بلغ 

 سيارة. 58شاحنة و 759طن بضائع عامة ومتنوعة،  79000سفينة، حيث تم تداول  11
طن قمح رويس لحساب هيئة السلع  ألف-63وعىل متنها  GLORIA . Aواستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة 

التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حيث قامت الجهات املعنية بامليناء باتخاذ الالزم من اجراءات نحو 
 من سالمتها قبل السامح باإلفراج عنها وتفريغها. الشحنة للتأكدفحص 

 

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%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1/
https://gate.ahram.org.eg/News/3970856.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012023&id=53e4f5fc-2571-473b-9b52-a69271fc3cef
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989768/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-63-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989768/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-63-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A7
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 الطرق واملواصالت

 (الوطن) أشهر 3يوليو كليا ملدة  26غلق امتداد محور 
محافظة الجيزة بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور باملحافظة، تحويالت مرورية بسبب إغالق طريق امتداد أجرت 
أشهر، لتنفيذ  3أبريل املقبل؛ ملدة  9يوليو، كليا، مع الساعات األوىل من صباح اليوم، ويستمر اإلغالق حتى  26محور 

كتوبر، تحت إرشاف الهيئة القومية لألنفاق، وتركيب األعمدة أ 6خط  -األعامل اإلنشائية الخاصة مبرشوع املونوريل 
 «.كمر خرساين من الحجم الكبري»الخرسانية، واألسرتادل الخرساين 

 أخرى

 (بوابة األخبار) مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بحادث تصادم يف بني سويف
تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير املباحث الجنائية، بوقوع 

دراجات بخارية بالطريق الفرعي "عزبة داود ـ ابشنا"، يف نطاق مركز نارص شامل املحافظة، نتج عنه  3حادث تصادم 
 مرصع شخص وإصابة اثنني آخرين.

 
 
 

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/6402520
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3990433/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-
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 العسكري املشهدت اتطور
 (21عربي) الحادة يف مصر يتحدث عن دور الجيش باألزمة االقتصادية يزيد صايغ

تناول تحليل للباحث الرئييس يف مركز كارنيغي للرشق األوسط، يزيد صايغ، تعهد الحكومة املرصية لصندوق النقد 
 الدويل بشأن تقليص دور الجيش يف اقتصاد البالد الذي يعاين من أزمة حادة.

يف مرص، الفتا إىل أن قبول الحكومة بإدراج ويشري التحليل إىل دور الجيش املرصي ضمنيا باألزمة االقتصادية الخانقة 
الرشكات العسكرية رسميا تحت سقف اتفاقها مع صندوق النقد الدويل، وإخضاعها إىل القواعد الرضيبية وقواعد اإلبالغ 

 املايل نفسها التي تنطبق عىل نظرياتها املدنية، هو أمر يخطف األنفاس.
 

  

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/1487467/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد السيناوي
)بوابة  وزير العدل ُيصدر قرارًا بعودة العمل إلى محكمة شمال سيناء االبتدائية

 األخبار(
وزير العدل، قراراً بانتظام العمل باملحكمة والنيابة العامة وعودة انعقاد الجلسات الجزئية  -أصدر املستشار عمر مروان 

والكلية إىل مقر محكمة شامل سيناء االبتدائية، مبدينة العريش، كام تضمن قرار الوزير أيضاً عودة العمل بنيابتي قسمي 
 .السييساملحكمة.. يأيت ذلك تنفيذاً  لتوجيهات أول وثاين العريش الجزئيتني مبقر 

 (املصري اليوم) مسافًرا بين مصر وقطاع غزة خالل أسبوع 5849تنقل 
 ١٢إيل  ٨من »مسافرًا يف كال االتجاهني، خالل األسبوع املايض  ٥٨٩٤شهد معرب رفح الربي يف محافظة شامل سيناء تنقل 

 «.يناير الجاري
 ٢٧٥١اليوم الجمعة، وصل إىل األرايض املرصية قادًما من قطاع غزة وقالت مصادر مبعرب رفح الربي، يف ترصيحات، 

مسافرًا، مؤكدة إغالق املعرب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع  ٣٠٩٨مسافرًا، بينام غادر األرايض املرصية إىل القطاع 
 للعطلة األسبوعية، بجانب العطالت الرسمية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 )املصري اليوم( غالق معبر رفح البري للعطلة األسبوعيةإ
 أغلقت السلطات املرصية، اليوم الجمعة ، معرب رفح الربي بشامل سيناء للعطلة األسبوعية.

وقال مصدر مسؤول، إنه يتم إغالق املعرب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة األسبوعية، بجانب إغالقه يف 
 املرصية وفًقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.العطالت الرسمية 

وأضاف املصدر أنه سيعاد فتح املعرب مرة أخرى يوم األحد القادم ، وذلك لعبور املسافرين الفلسطينيني وإدخال 
 املساعدات املتنوعة إىل قطاع غزة.

و من العام املايض، الستقبال الجرحى ماي ١٦كانت السلطات املرصية فتحت املعرب استثنائيا اعتبارا من يوم األحد املوافق 
واملصابني والحاالت اإلنسانية وإدخال املساعدات املتنوعة ومواد البناء وإعادة اإلعامر إىل قطاع غزة، عالوة عىل عبور 

 العالقني من الجانبني.
 
 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989984/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989984/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989984/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2791955
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2791912
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2791912
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 تطورات املشهد األمني
 )الشروق(وزير الداخلية يصدق ىلع تخرج طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة 

للواء محمود توفيق وزير الداخلية، باملوافقة عىل تخريج عدد من طلبة "الدور الثاىن" من بالسنة الدراسية صدق ا
الرابعة للطلبة الحاصلني عىل الثانوية العامة، والسنة الدراسية الثانية من الحاصلني عىل ليسانس ىف الحقوق، بكلية 

من مساعدى الوزير وقيادات األكادميية، حيث أدى الخريجون  جاء ذلك مبقر أكادميية الرشطة، وبحضور عدد، الرشطة
 اليمني؛ متهيداً الستالمهم مهام عملهم الجديد مبختلف املواقع الرشطية.

نجاد البرعي: لجنة حقوق اإلنسان بالحوار الوطني ستناقش الحبس االحتياطي 
سي للسيوحجب املواقع والتعذيب ومفوضية منع التمييز.. وتوصياتها سترسل 

 )درب(
لحقوقي، نجاد الربعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن لجنة حقوق اإلنسان بالحوار ستناقش العديد قال املحامي ا

 .السييسمن القضايا الهامة عىل أن تصدر توصياتها وتعلنها وترسلها إىل 
موضوعات لجنة حقوق اإلنسان يف الحوار الوطن ستكون عن “، ”تويرت“وأضاف الربعي، عرب موقع التدوينات القصرية 

التعذيب، الحبس االحتياطي، أوضاع السجون، ومراكز االحتجاز، حرية وسائل االعالم، والحبس يف قضايا النرش، واإلبداع 
كل شئ سيناقش بحرية “، مشدًدا عىل أن ”مي؛ مفوضيه منع التمييزوقانون جديد لتداول املعلومات؛ حرية البحث العل

وكان الربعي قد اعترب أن مشكلة مرص االقتصادية تحتاج إىل حلول  ،”السييسوستصدر التوصيات وتعلن وترسل إىل 
 سياسية، خطة صندوق النقد الدويل لن تصل بنا إال إىل الفوىض.

تلغرافات للمطالبة بتغيير نظام الزيارة لتصبح مباشرة بدال  3زوجة القصاص: أرسلت 
 (درب)من الكابينة.. أتمنى رؤيته 

الداخلية ورئيس مصلحة  تلغرافات إىل وزير 3أرسلت إميان البديني، زوجة القيادي السيايس املحبوس محمد القصاص، 
التمس منهم التدخل “وقالت البديني:  ،ها يف محبسه نظام زيارتها لزوج، للمطالبة بتغيري1السجون ومأمور سجن بدر 

لتغيري وضع زياريت لزوجي محمد القصاص والسامح بأن تكون الزيارة مبارشة خارج الكابينة مراعاة لوضعي الصحي 
سأتوجه يوم األربعاء للزيارة االستثنائية، وسأقوم بتسليم نسخة مطبوعة “وأضافت:  ،”حالةبناء عىل تقرير طبي يوضح ال

 ”. ، وامتنى يوم األربعاء أقدر اشوف محمد1من االلتامس والتقرير ملأمور سجن بدر 
متهمين يف قضايا  5تجدد حبس ” أمن الدولة“باألسماء.. املفوضية املصرية: 

 (درب)سياسية متنوعة باتهامات متشابهة 
 5ضية املرصية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، اليوم الخميس، تجديد حبس قالت املفو 

 متهمني يف قضايا سياسية متنوعة، بينهم سيدتني. 
وعىل اختالق أرقام القضايا، يواجه املتهمني جميعا اتهامات ببث ونرش وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة 

 ، ومشاركة جامعة إرهابية. ”فيسبوك“دام وسيلة من وسائل التواصل االجتامعي استخ

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=12012023&id=83262275-f738-470f-be5f-911bbae5b9a3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012023&id=83262275-f738-470f-be5f-911bbae5b9a3
https://daaarb.com/%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://daaarb.com/%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a3%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%aa-3-%d8%aa%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a8/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84/
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ملتهمين ىلع براءة ا” سيدة الكرم“سنوات تقاضي.. النقض ترفض طعن  7بعد 
 (درب)بسحلها وتعريتها يف املنيا 

قالت املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، إن محكمة القبض، قضت، اليوم الخميس، برفض الطعنني بالنقض، املقدمان 
 17من النيابة العامة والسيدة سعاد ثابت املدعية بالحق املدين، من حيث املوضوع، مبا يعني أن الحكم الصادر يف 

ن محكمة جنايات املنيا برباءة املتهمني الثالثة يف قضية تعرية سعاد ثابت عبد الله، واملعروفة إعالميا م 2020ديسمرب 
 أصبح نهائيًا. ” سيدة_الكرم“#بـ 

لسنة  3070يناير الجاري، بعد ما يقرب من عامني عىل تقديم النيابة العامة الطعن بالنقض رقم  9جاء الحكم يف جلسة 
 . 2021يناير  10ق جنايات يف  91

سنوات يف قضية أحداث رمسيس..  5تأييد الحكم بسجن الطالب بدر محمد 
 (درب)وزوجته: تكفي كل هذه املعاناة 

إرهاب مبحكمة الجنايات، قضت بتأييد  2قال املحامي يف املبادرة املرصية للحقوق الشخصية إسالم سالمة، إن الدائرة  
 ”.  أحداث رمسيس”واملعروفة إعالميًا بـ 4163/2013سنوات، عىل ذمة القضية  5بسجن الطالب بدر محمد  الحكم

إنه من املقرر التقدم بطعن عىل الحكم بتأييد سجن بدر محمد أمام محكمة النقض، خاصة ” درب”وأضاف سالمة لـ
وقوع األحداث، حيث كان يف طريقه لرشاء  أن موكله كان قارصا يف وقت وقوع األحداث، وتواجد بالصدفة يف مكان

 مستلزمات دراسية حينها.
 

  

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%a8%d8%b9%d8%af-7-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%a3%d9%8a%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-5-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa/
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