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 النواب تبحث تحسين التواصل مع البرملان األوروبي حقوق إنسان  

 صر: زيادة بدالت النواب والقضاة والضباط مراعاة للتضخم م 

 كري يهاجم ساويرس ويدعوه ملناظرة.. واملرازي يدخل ىلع الخط ب 
 % حققت هدفها وإيقافها نهاية الشهر الجاري25نك مصر: شهادة الـب 

 والبنوك.. الحد األقصى خارج مصر  ATMدود السحب واإليداع من ماكينات ح 

 زير الدولة لإلنتاج الحربي يستقبل وفد البرملان الكوري الجنوبي و 

 شروع حكومي لتعديل قانون اإلجراءات الجنائية بمصر.. "خطر جديد" م 

 طفأ األنوار دفاعا عن صيدالنية فاعتقلوه.. ماذا تبقى من حقوق نقابية؟أ 

 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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 تطورات السياسة الخارجية
 شكري يلتقي السكرتير التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ

 )بوابة األخبار(
يناير، "ساميون ستيل" السكرتري التنفيذي  ١٦، اليوم االثنني COP27التقى سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤمتر 

 تفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ، وذلك عىل هامش املشاركة يف قمة أسبوع أبوظبي لالستدامة.ال 
 ٢٧أكد السكرتري التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ عىل تطلعه للعمل مع الرئاسة املرصية للدورة 

 .٢٨قال السلس للرئاسة اإلماراتية للدورة ملؤمتر املناخ لضامن تنفيذ مخرجاته وضامن االنت
 )الشروق( COP28وزير الخارجية: مستعد لتقديم كل الدعم لإلمارات إلنجاح 

ورة بذل الجهود لتحقيق االنتقال إىل الطاقة النظيفة حتى نصل إىل صفر شدد سامح شكري وزير الخارجية، عىل ض 
 كربون والحياد الكربوين، داعيا الدول الكربى إىل االلتزام بتعهداتها تجاه الدول األكرث ترضرا من االنبعاثات الكربونية.

 .28ات العربية املتحدة إلنجاح كوبكام أعرب عن استعداده بصفته وزيرا لخارجية مرص ان يقدم كل الدعم لدولة اإلمار 
 (21)عربي هل تغير موقف اإلقليم من الجنرال؟!سليم عزوز يكتب.. 

أكرب مشكلة ميكن أن تواجه السلطة املرصية واملعارضة معاً، أن تفقد مرص قيمتها االسرتاتيجية والتاريخية، وتفتقد 
 للنظرة اإلقليمية والدولية التقليدية لها.

ني عاماً، يف استقرار، وهي نفسها التي دفعت الواليات فقيمة مرص االسرتاتيجية هي التي أبقت مبارك يف سدة الحكم ثالث
املتحدة األمريكية يف فرتة ما للضغط من أجل هامش دميقراطي معقول يكون سبباً يف االستقرار من أجل استمرار الحكم؛ 

املوقف وعدم دفع واشنطن مثن االستبداد بعد أحداث الحادي عرش من أيلول/ سبتمرب، وقيمتها كانت كذلك وراء تحول 
الدويل من مبارك، بقيام الثورة، ويف القبول بنتيجة االنتخابات وفوز الدكتور محمد مريس، ثم التحول لتأييد االنقالب 

 العسكري عىل الحكم الرشعي. فامذا بقي من قيمة اسرتاتيجية للمحروسة؟!
 )الشروق( حقوق إنسان النواب تبحث تحسين التواصل مع البرملان األوروبي

صة اللجنة املعنية بحقوق ناقشت لجنة حقوق اإلنسان مبجلس النواب، سبل تحسن التواصل مع الربملان األوريب خا
للشئون األوروبية، السفري إيهاب نارص، لبحث سبل التواصل مع  وشارك يف االجتامع مساعد وزير الخارجية، اإلنسان

واعترب نارص أن االتجاه املنتقدة ملرص داخل برملان االتحاد األورويب يتآكل وينحرص يف تيارات  برملان االتحاد األورويب،
ح القرار األخري معينة، مشريا إىل تراجع أعداد النواب الذين صوتوا تحت قبة برملان االتحاد األورويب لصال

 "املغالط" بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مرص، عام سبقه من بيانات أو قرارات.
 )بوابة األخبار( توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية لدعم التحول الرقمي

اعة ومجموعة شهد املهندس أحمد سمري وزير التجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بني مركز تحديث الصن
العبيكان لالستثامر السعودية بهدف تعزيز التعاون يف مجاالت التحول الرقمي والدعم التكنولوجي ملواكبة 

 الثورة الصناعية الرابعة.
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 )الجزيرة( رئيس املخابرات التركية يلتقي البرهان وحميدتي يف الخرطوم
د الفتاح الربهان، ونائبه محمد التقى رئيس املخابرات الرتكية هاكان فيدان، االثنني، رئيس مجلس السيادة السوداين عب

 حمدان دقلو )حميديت(.
 بني تركيا والسودان.” القوية والقدمية“ونقل بيان ملجلس السيادة، عن الربهان إشادته بالعالقات 

 عىل كافة األصعدة.” البلدين والشعبني الصديقني“وأكد الربهان عىل رغبتهم يف تعزيز العالقات بني 
 يارة فيدان إىل الخرطوم تنبع من الرغبة القامئة لتعزيز التعاون بني البلدين.وأشار الربهان إىل أن ز

تركيا والسودان وصال يف تعاونهام والتنسيق القائم بينهام إىل “مشددا عىل أن ” املثمرة”بدوره، وصف فيدان الزيارة بـ
 ”.أهدافهام فيام يخص القضايا ذات االهتامم املشرتك
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 يةتطورات السياسة الداخل

 )العربي الجديد( مصر: زيادة بدالت النواب والقضاة والضباط مراعاة للتضخم
 600كشفت مصادر برملانية مرصية أن اللجنة العامة ملجلس النواب وافقت عىل زيادة بدالت الحضور لألعضاء من 

جنيهاً الجتامع اللجنة النوعية، أي ما يعادل ثالثة أضعاف  450جنيه إىل  300جنيهاً للجلسة العامة، ومن  750جنيه إىل 
 جنيهاً للجنة النوعية. 150جنيهاً لحضور الجلسة العامة، و 250ما كان يتقاضونه يف دور االنعقاد السابق، بواقع 

ووكالء النيابة وضباط الرشطة، إثر موافقة وزارة املالية عىل وأفادت املصادر نفسها بأن الزيادة جاءت أسوة بالقضاة 
آالف جنيه  3آالف جنيه بداية من الشهر الجاري، و 5إقرار بدل "جرب الرضر" ألعضاء الهيئات والجهات القضائية بقيمة 

 .راجع قيمة الجنيهللضباط يف جهاز الرشطة، عىل خلفية ارتفاع األسعار، ودرء األضار املادية الواقعة عليهم جراء ت
 )الوطن( يناقش اتفاقا للبحث عن البترول يف شمال سيناء« النواب»

تقرير اللجنة املشرتكة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والترشيعية، النواب يناقش مجلس 
قانون بالرتخيص لوزير البرتول والرثوة املعدنية، يف التعاقد مع الهيئة املرصية العامة للبرتول، ورشكة برينكو  عن مرشوع

شامل سيناء للبرتول إنك، ورشكة برينكو شامل سيناء للزيت ليمتد، ورشكة برينكو شامل سيناء للغاز ليمتد ورشكة 
 برينكو ريسورسز إيجيبت.

 )الشروق(تخابات املحليات ستعقد يف مصر محافظ القاهرة السابق: ان
قال الدكتور جالل السعيد، محافظ القاهرة والفيوم السابق، إن انتخابات املحليات ستتم حيث صدر قانون لها وتم 

ناقشته يف مجلس النواب، مضيًفا أن قرار انتخابات املحليات يتوقف عىل التوقيت، وأن إجراء انتخابات املحليات م
 يحتاج إجراءات للتطبيق.

 )الجزيرة( وزير التموين املصري يكشف عن آلية جديدة لشراء الخبز”.. خارج البطاقة“
رشائه بسعر التكلفة عرب بطاقات  قال وزير التموين املرصي إن املواطنني غري املشمولني بدعم الخبز سيتمكنون من

 سحب آيل جديدة، عىل أن تبدأ الفرتة التجريبية يوم األربعاء املقبل.
 وأوضح عيل املصيلحي أن البطاقات الجديدة ستتاح عرب الربيد املرصي للمواطنني غري الداخلني يف منظومة التموين.

اصة، أن هذه الخطوة تهدف لتمكني املواطن الذي وأضاف املصيلحي خالل مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات الخ
 ليس لديه بطاقة متوينية، من رشاء الرغيف بسعر التكلفة حتى ال يتعرض الحتكار املخابز السياحية، عىل حد قوله.

الحكومة تنفي مد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات املصريين 
 )درب( ديسمبر املقبل 14بالخارج إلى 

راء، ما تداولته بعض املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتامعي من أنباء نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوز 
 مارس املقبل. ١٤بعد ” تيسري استرياد سيارات املرصيني بالخارج“حول اعتزام الحكومة مد فرتة العمل بقانون 

 ٣٥وصل إىل أكرث من ” تيسري سيارات املرصيني بالخارج“وقالت الوازرة إن عدد املتقدمني لالستفادة من قانون 
 .ألف حساب
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https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%8a%d8%b3%d9%8a/
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 (21)عربي يهاجم ساويرس ويدعوه ملناظرة.. واملرازي يدخل ىلع الخط بكري
مناظرة عىل الهواء مبارشة مع رجل األعامل نجيب ساويرس، دعا النائب واإلعالمي املرصي مصطفى بكري إىل إجراء 

 عىل خلفية االنتقادات التي وجهها األخري للرئيس املرصي الراحل جامل عبد النارص يف ذكرى ميالده.
يناير، كتب رجل األعامل ساويرس عرب حسابه مبنصة "تويرت": "أين كانت  15ويف ذكرى ميالد عبد النارص، الذي يوافق 

عندما  67مرص عندما سجن املعارضني وعذبهم؟ أين كانت كرامة مرص يف مغامراته وهزامئه يف اليمن وكارثة  كرامة
فقدنا سيناء وعاد جيشنا مكسورا من سيناء؟ أين كانت كرامة مرص ولقد اختفت الحرية يف عهده؟ وأثبت النظام 

 ، بحسب قوله.االشرتايك فشله الذريع يف العامل كله وسقطت الشيوعية يف روسيا"
ويف تعقيب، دعا اإلعالمي حافظ املرازي النائب مصطفى بكري إىل إجراء مناظرة معه عرب برنامجه الذي يبث عرب منصة 

 "يوتيوب" من واشنطن.
وكتب عرب "تويرت": "ما رأيك سيادة النائب مصطفى بكري أن تكون ضيفي يف برنامجي عىل يوتيوب من واشنطن ليك 

 عىل أن يتحاور معك". تشجع املهندس نجيب
 ع()اليوم الساب الحكومة تنفى اختفاء بعض السلع الغذائية األساسية من األسواق

كشف املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء، أنه ىف ضوء ما تردد من أنباء بشأن اختفاء بعض السلع الغذائية األساسية من 
األسواق، تواصل املركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك األنباء، ُمؤكدًة أنه ال صحة الختفاء أى من 

  .اق، ُمشددًة عىل توافر كافة السلع الغذائية األساسية بشكل طبيعىالسلع الغذائية األساسية من األسو 

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/1488200/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7
https://www.youm7.com/story/2023/1/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81/6051658
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق( إنشاء وتجهيز وحدة خاصة بـ الرخصة الذهبية داخل هيئة االستثمار

التقى مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة، 
 ملتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

الئم  الذى ، اإلشارة إىل استمرار جهود مختلف جهات الدولة املعنية لدفع ملف االستثامر، وتوفري املناخ املمدبويلوجدد 
 من شأنه جذب املزيد من االستثامرات املحلية واألجنبية ملختلف القطاعات التى متثل أولوية، دعام لالقتصاد املرصي.

)بوابة  ماليين يورو لتنمية املناطق العشوائية 3يوافق ىلع منحة بـ « النواب»
 األخبار(

؛ بشأن املوافقة 2022لسنة  633رقم  السييسعىل قرار وافق مجلس النواب، برئاسة املستشار الدكتور حنفي جبايل، 
 عىل التعديل الثالث التفاق التمويل بني مرص وبرنامج الوكالة الفرنسية؛ بشأن تنمية املناطق العشوائية.

 مليون يورو بالقاهرة والجيزة. 3بهدف تقديم منحة إضافية ال تتعدى قيمتها 
 )الوطن( لدعم األمن الغذائي« ريقيالتنمية األف»مجلس النواب يوافق ىلع قرض 

، بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية األفريقي لدعم 2022لسنة  613وافق مجلس النواب، عىل قرار رئيس الجمهورية رقم 
 مليون دوالر أمرييك. 271ى برنامج دعم األمن الغذايئ والصمود االقتصادي مبا ال يتعد

مليار جنيه إجمالي  200البنك األهلي يدرس وقف الشهادة مرتفعة العائد: نحو 
 )الشروق( الحصيلة

 مليار جنيه. 200% قاربت عىل الـ25% و22.5إجاميل حصيلة شهاديت الـ أعلن البنك األهيل املرصي، إن
وأشار البنك، يف بيان له اليوم، إىل أن الشهادات حققت الهدف املرجو منها، وستتم دراسة إيقاف إتاحة الشهادتني خالل 

 األيام املقبلة، وقبل نهاية الشهر الحايل.
 )الشروق( نهاية الشهر الجاري % حققت هدفها وإيقافها25بنك مصر: شهادة الـ

 % حسب محمد اإلتريب25قرر بنك مرص ثاين أكرب البنوك العاملة يف السوق وقف الشهادة مرتفعة العائد والبالغ سنوي 
وحسب بيان من البنك، حصلت "الرشوق"، عىل نسخة منه، فإن الغرض من الشهادة ، بنك، نهاية الشهر الجاريرئيس ال

 التي أطلقها البنك واملسامة "طلعت حرب" قد تحقق.
مليار دوالر من طلبات املستوردين  2املركزي: القطاع املصريف يغطي أكثر من 

 )الشروق( أيام 3خالل 
مليار دوالر من طلبات املستوردين  2كشف البنك املركزي املرصي، عن قيام القطاع املرصيف بتغطية أكرث من 
ء البنوك، وهو ما يؤكد قدرة القطاع يف املرصيني خالل األيام الثالثة املاضية، بخالف تغطية طلبات أخرى لعمال 

 تغطية طلبات تدبري العملة املعلقة يف أقرب وقت.

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=16012023&id=d3105946-a8d8-461d-aa13-714f7c41cf67
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012023&id=d3105946-a8d8-461d-aa13-714f7c41cf67
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993101/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%80-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993101/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%80-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993101/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%80-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-
https://www.elwatannews.com/news/details/6406490
https://www.elwatannews.com/news/details/6406490
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012023&id=25a7c8c4-404e-4b41-a89e-8d73f4de65db
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012023&id=25a7c8c4-404e-4b41-a89e-8d73f4de65db
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012023&id=2ae4ad6a-5ce1-480c-8d04-62a7b6fa638a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012023&id=2ae4ad6a-5ce1-480c-8d04-62a7b6fa638a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012023&id=bd100735-6f84-4bdd-9e0b-57abddd1e970
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012023&id=bd100735-6f84-4bdd-9e0b-57abddd1e970
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 )الوطن( يف العالم بمدينة املحلة قريب« غزل»افتتاح أكبر مصنع 
مل، التابع لرشكة مرص للغزل والنسيج باملحلة الكربى يف محافظة تفتتح وزارة قطاع األعامل، أكرب مصنع غزل يف العا

 الغربية، قريبا، بعد االنتهاء من أعامل اإلنشاء، يف العام املايض.
)املصري  والبنوك.. الحد األقصى خارج مصر ATMحدود السحب واإليداع من ماكينات 

 اليوم(
 قرر البنك املركزي املرصي إلغاء الحد األقىص لعمليات اإليداع لألفراد والرشكات ىف فروع البنوك وماكينات الرصاف اآليل.

ألف  150قرر البنك املركزي زيادة الحد األقىص اليومي لعمليات السحب النقدي لألفراد والرشكات من فروع البنوك إىل 
 ألف جنيه مرصي. 20تمر الحد األقيص اليومي من ماكينات الرصاف اآليل بواقع جنيه مرصي، وأن يس

 جاءت حدود السحب من خارج مرص لبطاقات بنك مرص كام ييل:
 دوالر شهريًا. 100بطاقات كالسيك وكالسيك اإلسالمية والتجار بيزنس والرشكات 

 دوالر شهريًا. 200ية الحد األقيص للسحب خارج مرص لبطاقات الذهبية والذهبية اإلسالم
 دوالر شهريًا 500بطاقات التيتانيوم والتيتانيوم اإلسالمي 

  دوالر شهريًا. 1500البطاقة البالتينية 

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/6407334
https://www.elwatannews.com/news/details/6407334
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2795286
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2795286
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2795286
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 يحور املجتمعت املاتطور
 التعليم

)بوابة  يوافق ىلع التعديل السادس التفاقية التعليم بين مصر وأمريكا« النواب»
 األخبار(

بشأن املوافقة عىل التعديل السادس التفاقية املساعدة  2022لسنة  631رقم  السييس، عىل قرار مجلس النوابوافق 
 .2022 /9/ 29مرحلة ثانية، واملوقع ىف القاهرة بتاريخ  -بني الواليات املتحدة األمريكية ومرص بشأن التعليم األسايس 

مليون دوالر أمرييك ملبلغ املساعدة، ليصبح املبلغ  5,7ة مبلغ ويهدف التعديل السادس التفاقية املساعدة إىل إضاف
 .دوالرا 890آالف، و 610مليونا و 131اإلجاميل ملساهمة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 )بوابة األخبار(« تليجرام»ولى وثانية ثانوي ىلع تداول أسئلة امتحانات أ
ىل تطبيق انستجرام بعض أسئلة امتحانات الفصل الدرايس األول لطالب الصفني األول والثاين تداولت جروبات الغش ع

 الثانوي العام،  بعد بدء االمتحانات، صباح اليوم، يف عدد من املحافظات.
نام يف ويؤدي طالب الصف الثاين الثانوي العام، مبحافظة القاهرة، امتحان ماديت اللغة األجنبية األوىل والفيزياء، بي

 محافظة الجيزة، يؤدي طالب الصف األول الثانوي، امتحان مواد الكيمياء والجغرافيا.
 الزراعة

)بوابة  ألف طن من املزارعين 420التموين: انتهاء موسم توريد األرز الشعير واستالم 
 األخبار(

 6.3لية أن االحتياطي االسرتاتيجي من األرز آمن ،ويكفي حتى أكد الدكتور عيل املصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخ
 ألف طن أرز شعري. 420توريد نحو  أشهر .وأنه تم غلق موسم توريد األرز أمس، بعد

 الطرق واملواصالت

 مليار جنيه 1.1مليار جنيه وحققنا فائضا  10.7السكك الحديدية: إيرادات الهيئة 
 )اليوم السابع(

أعلن أسامة عبد الرحمن مدير عام القوائم املالية بهيئة السكك الحديدية، أن جملة اإليرادات لهيئة السكك 
 . 2021/2022مليون جنيه خالل حساب ختامى موازنة الهيئة للعام املايل  682مليارات و 10الحديدية بلغ 

مليار جنيه يف موازنة العام الحايل،  1.1ائض وصل إيل أضاف عبد الرحمن، أن هيئة السكك الحديدية حققت ف
مليار جنيه، كام حدثت طفرة يف أرباح الرشكات،  5.5موضحا أن الهيئة حصلت عىل دعم من وزارة املالية حوايل 

 وكذلك أرباح الخدمات املباعة.

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/3993136/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993136/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993136/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993844/1/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993844/1/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993447/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993447/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993447/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D9%88
https://www.youm7.com/story/2023/1/16/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-10-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D8%A7/6051021
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 )الوطن( ألف راكب يومًيا 250معلومات عن القطار الكهربائي السريع.. يقل  5
ألف راكب يوميًا، هو إجاميل عدد الركاب الذين يستوعبهم القطار الكهربايئ الرسيع، ويتم تنفيذه بشكل علوي  250

املرصية  وسطحي وعىل مسافات كبرية، وهو يعترب من أبرز مرشوعات النقل الجامعي األخرض، التي تنفذها الدولة
 خالل هذه الفرتة.

 أخرى

 )بوابة األهرام( املقاولون العرب ُتعلن مشروع طرق جديد بنيجيريا
أعلن املهندس سيد فاروق رئيس رشكة املقاولون العرب حصول الرشكة عىل مرشوع إعادة تأهيل طريق مزدوج بالعاصمة 

م لكل  12.45كم  هو طريق أسفلتى بعرض  43بطول  Oyo Ibadanالنيجريية أبوجا، وأشار إىل أن املرشوع الجديد 
اتجاه، ويشمل املرشوع كذلك أعامل رصف مياه األمطار، واألعامل الصناعية عىل طول الطريق، ويتم متويل املرشوع 

 من خالل وزارة األشغال الفيدرالية النيجريية.
 
 
 

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/6407270
https://www.elwatannews.com/news/details/6407270
https://gate.ahram.org.eg/News/3974364.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3974364.aspx


  
 

8 | P a g e  

 موجز الصحافة
 January 17 || 749العدد 

2023 

 

 

 

 

 

 العسكري املشهدت اتطور
الفريق أسامة عسكر يشهد مناقشة البحث الرئيسى ألكاديمية ناصر العسكرية 

 )بوابة األخبار( للدراسات العليا
شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات املسلحة مناقشة البحث الرئيىس ألكادميية نارص العسكرية 

ن " إسرتاتيجية مقرتحة ملواجهة تداعيات الحروب السيربانية عىل األمن القومى املرصى "، والذى للدراسات العليا بعنوا
 نفذته كلية الدفاع الوطنى ىف إطار خطة األنشطة البحثية للقوات املسلحة.

 )بوابة األخبار(وزير الدولة لإلنتاج الحربي يستقبل وفد البرملان الكوري الجنوبي 
سول هوون عضو لجنة الدفاع بالربملان الكوري  صطفى وزير الدولة لإلنتاج الحرىبمحمد صالح الدين م استقبل املهندس

الجنويب ورئيس املنتدى الكوري األفريقي وذلك بحضور  هونج جني ووك سفري كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد املرافق 
 الحريب. لهام، جاء ذلك مبقر ديوان عام وزارة اإلنتاج

)بوابة نتطلع لزيادة فرص االستثمار مع كوريا الجنوبية «: العربية للتصنيع»رئيس 
 األخبار(

استقبل اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "سول هون" رئيس الجمعية الوطنية لشئون 
افق من الجمعية الوطنية الكورية، وكبار مسئويل رشكة كوريا للصناعات الدفاع بالربملان الكوري الجنويب والوفد املر 

، وبحضور  السفري هونج جني ووك سفري دولة كوريا Hanwha" ورشكة هانوا للصناعات الجوية KAIالجوية والفضائية "
 الجنوبية يف القاهرة.

 
 

  

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/3993142/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993142/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993053/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993053/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992994/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9--%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992994/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9--%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992994/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9--%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7
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 تطورات املشهد السيناوي
 )بوابة األهرام( اء بقطاع جنوب سيناءمليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرب 1.7

يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة للمتابعة خطط التطوير برشكات الكهرباء ومن بينها رشكات 
م الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة املقدمة لجمهور التوزيع التسع عىل مستوى الجمهورية ، وىف إطار االهتام

 املشرتكني عىل كافة أنحاء الجمهورية.
تكلفة وقد تم تنفيذ عدد من املرشوعات القومية من خالل رشكة القناة لتوزيع الكهرباء ىف قطاع جنوب سيناء بإجامىل 

 .مليون جنيه 900تبلغ حواىل 
 )املصري اليوم( سيناءاستمرار فتح معبر رفح البرى بشمال 

واصلت السلطات املرصية، اليوم، فتح معرب رفح الربى بشامل سيناء لعبور املسافرين من الجانبني وإدخال املساعدات 
 املتنوعة إىل قطاع غزة، طبًقا لتوجيهات القيادة السياسية.

مصدر مسؤول يف املعرب، عىل استمرار تواجد األطقم اإلدارية والفنية باملعرب لتيسري إجراءات عبور املسافرين بني وأكد 
 الجانبني، وإدخال املساعدات املتنوعة إىل قطاع غزة.

قبال الجرحى مايو من العام قبل املايض، الست 16يذكر أنه تم تشغيل املعرب استثنائيًا، اعتباًرا من يوم األحد املوافق 
 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://gate.ahram.org.eg/News/3974441.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3974441.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2795238
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2795238
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 تطورات املشهد األمني
 (21)عربي مشروع حكومي لتعديل قانون اإلجراءات الجنائية بمصر.. "خطر جديد"

يناقش مجلس النواب املرصي، مرشوع قانون اإلجراءات الجنائية املقرتح من الحكومة، وسط انتقادات قانونية وحقوقية 
الستمرار السلطات التنفيذية يف إجراء تعديالت عىل القانون، استجابة لرغبات السلطات املتكررة يف تعزيز قبضتها 

 عدالة.األمنية مبا يقوض إجراءات ال
الذي يعد األهم يف ضامن محاكمة  2013وأجرى املرشعون املرصيون، نحو خمسة تعديالت عىل األقل عىل القانون، منذ 

عادلة، ورغم ذلك فقد تجاهل الربملان املطالب املتكررة بتعديل بعض املواد التي تنتهك حقوق اإلنسان، وتقوض أسس 
 املحاكمة العادلة.

 دراج جماعة اإلخوان وزوبع ومطر وناصر ىلع قوائم اإلرهابالجريدة الرسمية تنشر إ
 )اليوم السابع(

ة برئاسة املستشار صالح أحمد حريز بإدراج جامعة نرشت الجريدة الرسمية اليوم اإلثنني قرار محكمة جنايات القاهر 
آخرين من  14سنوات، وإدراج حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد نارص و 5اإلخوان عىل قوائم الكيانات اإلرهابية ملدة 

 سنوات. 5قيادات الجامعة عىل قوائم اإلرهاب ملدة 
سنوات من تاريخ  5ىل قوائم اإلرهاب ملدة آخرين ع 11كام قررت املحكمة إدراج يحيى موىس وعبد الفتاح زارع و

 حرص نيابة أمن الدولة العليا. 2021لسنة  1224منتهمني يف القضية رقم  10النرش يف الجريدة الرسمية، وإدراج 
 ١٥املفوضية املصرية: نيابة أمن الدولة جددت حبس املحامي أحمد نظير الحلو 

 )درب( يوًما بتهمة االنضمام لجماعة إرهابية
لحقوق والحريات، االثنني، إن نيابة أمن الدولة، قررت يف جلستها املنعقدة، تجديد حبس قالت املفوضية املرصية ل

 حرص تحقيق أمن دولة عليا.  2022لسنة  1940يوًما، يف القضية رقم  ١٥املحامي أحمد نظري الحلو، وذلك ملدة 
 مبنطقة التجمع الخامس. ، من منزله2022نوفمرب  7يذكر أن املحامي أحمد نظري الحلو، ألقي القبض عليه يف 

 (21)عربي ؟قلوه.. ماذا تبقى من حقوق نقابيةأطفأ األنوار دفاعا عن صيدالنية فاعت
أثار خرب اعتقال عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، رئيس لجنة التصنيع الدوايئ يف النقابة، واملتحدث باسم النقابة 

 ألف عضو بنقابة الصيادلة املرصيني. 300العامة لصيادلة مرص، محفوظ رمزي، مساء األحد، حالة من الغضب بني نحو 
مزي، النقايب صاحب القبول الواسع بني الصيادلة؛ جاء عىل الغضب املتفاقم بني الصيادلة يأيت كون اعتقال ر 

 .ية قضية سياسية أو معارضة للنظامخلفية قضية نقابية، ويف إطار دفاعه عن حقوق الصيادلة، وليس عىل خلف
 )الجزيرة( محبوسا احتياطيا 31لجنة العفو الرئاسي تعلن اإلفراج عن 

املزيد “محبوسا احتياطيا، كام أعربت عن تطلعها إىل  31 مرص، االثنني، اإلفراج عن أعلنت لجنة العفو الرئايس يف
ووفق املعلومات التي أوردتها اللجنة مع األسامء املعنية، فإن املخيل سبيلهم ، يف الفرتة املقبلة” من اإلفراجات

  ، من دون تفاصيل.2022و 2021 2020و 2019كانوا متهمني بقضايا يف أعوام 

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/1488256/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.youm7.com/story/2023/1/16/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89/6050913
https://daaarb.com/%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-%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d8%af/
https://daaarb.com/%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-%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d8%af/
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