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 السيسي: حريصون ىلع تعزيز التعاون األمني واالستخباراتي مع أمريكا  

 لوبز: السعودية ستسمح للسياح اإلسرائيليين بزيارة تيران وصنافير غ 

 يناير كان هدفها هدم الجيش والشرطة )شاهد( 25لسيسي: ثورة ا 

  لسيسي عن اإلرهابيين: لو قدروا علينا كانوا ذبحوناا 

ـ ذ   .. مؤيدو السيسي "ينقلبون" بسبب ضيق العيش 12كرى ثورة يناير ال

 ستشار وزير التموين: طرح دبلة الجرام الواحد بسبب ارتفاع األسعار م 

 لسيسي لإلعالم: ميصحش تصوروا الناس مرعوبين ىلع األكل والشرب ا 

 مليارات جنيه.. ده خطير جدا 8مخدرات نزلت البلد بـلسيسي: فيه ا 
 

 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
)بوابة  السيسي: حريصون ىلع تعزيز التعاون األمني واالستخباراتي مع أمريكا

 األخبار(
عباس كامل رئيس استقبل السييس، ويليام برينز، مدير وكالة االستخبارات املركزية األمريكية، وذلك بحضور اللواء 

شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون األمني واالستخبارايت بني البلدين، فضالً عن تبادل ، مةاملخابرات العا
 وجهات النظر بشأن املستجدات املتعلقة، بعدد من القضايا الدولية واالقليمية ذات االهتامم املشرتك.

بوابة ) السيسي ونظيره السنغالي يستعرضان استعدادات القمة األفريقية املقبلة
 األخبار(

تناول االتصال استعراض االستعدادات ، مايك سال، رئيس جمهورية السنغال تلقى السييس، اتصاالً هاتفياً من الرئيس
االتصال أيضاً  تناول ،أن تنعقد خالل شهر فرباير القادمالتحضريية للقمة األفريقية السنوية املقبلة، والتي من املقرر لها 

 أبرز امللفات والقضايا ذات االهتامم املشرتك عىل املستويني اإلقليمي والدويل. التباحث بشأن تطورات
السيسي يصدق ىلع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة 

 )بوابة األهرام(وتشغيل ميناء العين السخنة 
مبنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة  2023لسنة  1السييس، عىل القانون رقم صدق 

وإعادة تسليم محطة حاويات مبيناء العني السخنة لرشكة البحر األحمر ملحطات الحاويات "تحت التأسيس" رشكة 
)رشكة املرشوع(، واملؤسسة من مجموعة رشكات )هاتشيسون بورتس مساهمة مرصية بنظام املناطق الحرة الخاصة 

تريمينالز( املنبثقة من التحالف )هاتشيرسون بورت هولدينج  –ىس. أم. إيه –ريد ىس كونتيرن تريمينالز أوفرسيز –سخنة
 كوسكو شيبينج بورتس ليمتد(. –ىس أم ايه تريمنالز إس أيه إس –ليميتد

 (الوطن) احتفاالت الهند بيوم الجمهورية لحضورالسيسي يغادر إلى نيودلهي  
مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا  السييس، صباح اليوم، إىليغادر 

مودي، للمشاركة كضيف رشف يف احتفاالت الهند بيوم الجمهورية، الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور 
 .1950جمهورية الهند عام 

 (21عربي) السعودية ستسمح للسياح اإلسرائيليين بزيارة تيران وصنافيرغلوبز:  
قال موقع "غلوبز" االقتصادي اإلرسائييل، إن السعودية تخطط لجعل جزيريت تريان وصنافري وجهة سياحية، 

 تشمل فنادق وكازينوهات، ميكن لإلرسائيليني زيارتها.
يني بقضاء اإلجازة يف تريان وصنافري، وتخطط ونقل املوقع عن مصادر مطلعة أن السعودية ستسمح لإلرسائيل

 لبناء جرس يربط الجزيرتني مبرص.
وأشار إىل أن رؤية ويل العهد، محمد بن سلامن، تقيض بفتح البالد عىل العامل، عرب مشاريع سياحية ضخمة عىل 

  طول البحر األحمر، وصوال إىل إيالت.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999293/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999293/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999293/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999383/1/%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%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999383/1/%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%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/4012786.aspx
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https://arabi21.com/story/1489630/%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
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 تطورات السياسة الداخلية
 (21)عربي يناير كان هدفها هدم الجيش والشرطة )شاهد( 25السيسي: ثورة 

كان هدفها هدم الرشطة والجيش، ما أثار غضبا من قبل نشطاء عىل مواقع  2011يناير  25ادعى السييس، أن ثورة 
يناير،  25يف كلمة له، خالل االحتفال بعيد الرشطة املرصية الذي يوافق ذكرى ثورة  وقال السييس،، التواصل االجتامعي

سنني أو أكرث. إن  10إن محاوالت هدم الرشطة والجيش مستمرة منذ سنوات. مستطردا بأنه "كانت هناك محاولة من 
 الهدم يحصل والجناح ده )الجيش والرشطة( مايبقاش موجود علشان البلد تتاخد".

 : "نكرس الرشطة ليه، علشان ناخد البلد، نكرس الجيش ليه علشان ناخد البلد، أو نضيعها".وأضاف

 (بوابة األهرام) السيسي: االقتصاد ال يمكن أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية
عىل دولتهم ومكتسباتهم التاريخية يف مواجهة األحداث غري املسبوقة التي أكد السييس، أن املرصيني نجحوا يف الحفاظ 

 شهدتها البالد من تقلبات سياسية واقتصادية وأمنية متجهني نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.
لرشطة لعيد الرشطة مبجمع املؤمترات بأكادميية ا 71، يف كلمته اليوم اإلثنني، خالل االحتفال بالذكرى الـالسييسوشدد 

بالقاهرة الجديدة، عىل أن االقتصاد ال ميكن أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية، كام أن الطرق والنقل ال ميكن أن يبقى 
 بدون حامية وأمن ويف هذا الشأن تقوم الرشطة بجهود ال ميكن حرصها.

 )الشروق( السيسي عن اإلرهابيين: لو قدروا علينا كانوا ذبحونا
وأضاف أن الشهداء ضحوا بأرواحهم ، مقال السيس، إن الشهداء قدموا الكثري من التضحيات لتعيش الدولة يف أمان وسال 

 لة اليل عشنها فيها ملدة سنني.. لو قدروا علينا كانوا دبحونا.لحامية الوطن من األرشار، متابعا: "مش عاوزين ننىس الحا
 )بوابة األهرام( السيسي: دعمنا للمواطنين ثابت ولن يتغير.. خصوًصا البسطاء

، د ما يكون اإلسهام يف بناء وطنناطة تسهم بأشقال السييس، إن هيئة الرشطة املدنية تقوم بجهود كبرية، وتضحيات الرش 
 أن الدولة دعمت املواطنني، بخاصة البسطاء، دعاًم ثابتًا، ولن يتغري. السييسوأكد 

 )الشروق( يناير 25لثورة  12رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالذكرى الـ
 يناير. 25؛ مبناسبة حلول الذكرى الثانية عرشة لثورة السييسهنأ ر مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، 

 السيسي: واقع مصر يحتم علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة يف وقت قصير
 )بوابة األهرام(

 قال السييس أرجو أن نجتهد جميها يك نعرب املرحلة القادمة بسالم. 
، اليوم اإلثنني، مبقر أكادميية الرشطة بالقاهرة ٧١وأكد السييس، خالل احتفال وزارة الداخلية بعيد الرشطة الـ 

 وقت قصري. الجديدة، أن واقع مرص يحتم علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة يف 
 وأوضح السييس أن املرشوعات التنموية التي تنجزها الدولة هدفها تأسيس بنية قوية.

 وأضاف السييس أن األزمة ليست وليدة اليوم، وتحقيق األمال يتطلب جهًدا وصربًا وقوة تحمل.

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/1489493/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://gate.ahram.org.eg/News/4012566.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012023&id=4d9d93b8-14a5-4136-9758-e33160dc0125
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012023&id=4d9d93b8-14a5-4136-9758-e33160dc0125
https://gate.ahram.org.eg/News/4012561.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4012561.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012023&id=53ca0b54-f5f6-4687-8cf0-8ace31f257aa
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012023&id=53ca0b54-f5f6-4687-8cf0-8ace31f257aa
https://gate.ahram.org.eg/News/4012582.aspx
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 (21عربي) .. مؤيدو السيسي "ينقلبون" بسبب ضيق العيش12ذكرى ثورة يناير الـ 
يف مرص وشعبية رئيس سلطة االنقالب العسكري، عبد الفتاح السييس، باتت  2011يناير  25لثورة  12تحل الذكرى الـ 

عىل املحك بني ما تبقى من مؤيديه يف الشارع املرصي؛ بسبب مرور البالد يف واحدة من أسوأ األزمات االقتصادية، 
 وانهيار عملتها املحلية، وانفالت األسعار.

 (21عربي) 2018و 2014 حقوقي مصري: انتخابات الرئاسة املقبلة لن تكون مثل
قال مؤسس ورئيس املنرب املرصي لحقوق اإلنسان، معتز الفجريي، إن االنتخابات الرئاسية املقبلة، املُقرر إجراؤها منتصف 

 .2018و 2014العام املقبل، لن تكون عىل غرار االنتخابات الرئاسية التي شهدتها البالد يف عامي 
السييس كان لديه طلقة التي كانت عليها يف االنتخابات السابقة؛ ألن لن تكون بالسهولة امل 2024وأضاف: "انتخابات 

طموح عندما جاء للسلطة بتقديم منوذج تنموي جديد، مبعنى أن الدولة فيها قمع للحريات لكنها تحقق معدالت من 
  ذلك بشكل جيل".التنمية، مثل مناذج مامثلة يف الصني وكوريا الجنوبية يف وقت ما، لكنه فشل يف

"، إىل أن "هناك اختالالت بنيوية يف االقتصاد املرصي، وهذه االختالالت تسبّب 21وأشار الفجريي، يف ترصيحات لـ"عريب
 فيها النظام نفسه لعوامل مختلفة، بجانب التغريات اإلقليمية والدولية وما إىل ذلك".

 د. عالية املهدي: التعليم والصحة أهم ما يشغل املواطنين يف املوازنة الجديدة..
 (درب) واقترح خفض اإلنفاق بالطرق والكباري

أكدت الدكتورة عالية املهدي، استاذة االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، أنه قبل التفكري يف املوازنة العامة يجب 
ثوابت النظر إىل القيود عىل املوازنة، مشرية إىل أن هناك بعض األمور التي ال ميكن أن نتحدث عنها يف املوازنة، ومن 

، مع اإلعالمي خريي ”حديث القاهرة“وأوضحت خالل حوارها برنامج  ،للدولة األجور والتزامات الديون املوازنة العامة
رمضان، واإلعالمية كرمية عوض، عىل قناة )القاهرة والناس(، أن الرتكيز عىل التعليم وأهمية الصحة وأهمية االهتامم 

دولة قادرة عىل توجيه بالصناعة والزراعة، كانت أهم ما يفكر فيه املواطنني بخصوص املوازنة الجديدة، منوهة إىل أن ال
 القطاع الخاص يف عملهم بشكل وطريقة ما، وتجعله يتحمل جزء من املسؤولية.

يوسف زيدان ُيعلق ىلع دعوة السيسي لبناء مساجد جديدة: أما كان اأَلْولى 
 (درب) سه األخيرةبرعايتك صناعة النشر التي تترنَّح والبحث العلمي الذي لفظ أنفا

فقتها، وزيادة السييس وزارة األوقاف لبناء مساجد يف املحافظات عىل نعلق الكاتب والروايئ يوسف زيدان عىل دعوة 
يا سيادة الرئيس، أما كان األَْوىل برعايتك يف هذه املرحلة الحرجة، “وقال زيدان يف تدوينة له:  ،مكافأة حفظ القرآن
و صناعة النرش التي ترتنَّح يف مرص، والبحث العلمي الذي لفظ أنفاسه األخرية منذ سنوات، والتثقيف التقشفية، ه

 ”.العام الذي نسيناه حتى نسينا أنفسنا؟
يا سيادة الرئيس، ال بأس يف االهتامم باألمور الدينية، فالديُن أداٌة من أدوات الضبط االجتامعي، لكن “وأضاف: 

 ”.، بالفكر وبالعلم وبالثقافة، وليس بيشء آخرمرص سطعت شمسها سابًقا
 

  

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/1489634/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80-12-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
https://arabi21.com/story/1489580/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84-2014-%D9%882018
https://daaarb.com/%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a3%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7-%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%b2%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%8f%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1/
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 تطورات املشهد االقتصادي
" و"اإلسالمية لتمويل مليار دوالر قيمة محفظة التعاون بين "مصر 14.5هالة السعيد: 

 )بوابة األهرام( التجارة"
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إن برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية اإلسالمية 

 .مليار دوالر 1,5ملة ملرص مببلغ متويلية متكا لتمويل التجارة يف مرص، يستهدف تقديم حلول
واستعرضت وزيرة التخطيط أبعاد الرشاكة االسرتاتيجية والتنموية بني الحكومة املرصية واملؤسسة الدولية اإلسالمية 

ة، لتمويل التجارة، مشرية إىل أن مسرية املؤسسة مع مرص أمثَرَت حتى اآلن عن محفظة تعاون متوييل بني مرص واملؤسس
 مليار دوالر. 14,5بإجاميل بلغ 

 )الشروق( السيسي عن تخطي األزمة االقتصادية: الله ال يضيع أجر من أحسن عمال
 قال السييس، إن تحقيق اآلمال يتطلب جهدا وصربا وقوة تحمل وروح التحدي املرصية الخالدة.

وعرب عن ثقته يف الله سبحانه تعاىل ويف الشعب، عىل قدرة العبور من األزمة االقتصادية العاملية وآثارها، من خالل 
 الله ال يضيع أجر من أحسن عمال. العمل املخلص والجهد الذي ال ينقطع واإلميان بأن

% نهاية 25رئيس بنك مصر: وقف العمل بالشهادة الجديدة ذات العائد السنوي 
 (الشروق) الجارييناير 

أكد رئيس مجلس إدارة بنك مرص محمد األتريب، أنه سيتم وقف العمل بشهادة "طلعت حرب" الجديدة ذات العائد 
وكان األتريب قد رصح منذ أسبوعني أن الشهادة الجديدة  ،قبل من عنه التنويه سبق كام الشهر هذا بنهاية % 25السنوي 

 شود منها، وأنه سيتم وقف العمل بها بحد أقىص نهاية هذا الشهر.املن الهدف حققت قد %25ذات العائد السنوي 
% ترصف 25وكان بنكا مرص واألهيل قد طرحا شهادة ادخارية ملعالجة التضخم والدولرة مدتها عام واحد بعائد سنوي 

 % يرصف شهريا.22.5بنهاية املدة أو عائد 
 )بوابة األخبار( % ارتفاعًا يف قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند20.8اإلحصاء: 

 5.2كشفت بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بني مرص والهند لتصل إىل 
بنسبة ارتفاع  2021م مليار دوالر خالل نفس الفرتة من عا 4.3مقابل  2022شهر من عام أ  10مليار دوالر خالل أول 

 1.8مقابل  2022أشهر من عام  10مليار دوالر خالل أول  1.5بلغت قيمة الصادرات املرصية إىل الهند ، و %20.8قدرها 
قيمة الواردات املرصية  %، وسجلت13.7بنسبة انخفاض قدرها  2021مليار دوالر خالل نفس الفرتة من عام 

مليار دوالر خالل نفس الفرتة من عام  2.5مقابل  2022أشهر من عام  10مليار دوالر خالل أول  3.7من الهند 
 %.44.8بنسبة ارتفاع قدرها  2021

 )بوابة األهرام( تباين أداء مؤشرات البورصة يف ختام تعامالت اإلثنين
املال  أنهت البورصة املرصية، تعامالت جلسة اليوم اإلثنني ، ثانية جلسات األسبوع، بتباين للمؤرشات، وفقد رأس

 .مليار جنيه أمس 1.056قابل مستوى مليار جنيه، م 1.055السوقي مليار جنيه ليغلق عند 

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/4012352.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4012352.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012023&id=ef5fec46-15dd-4745-be6c-154711357e6e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012023&id=ef5fec46-15dd-4745-be6c-154711357e6e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012023&id=f7875e53-da00-4428-a2c6-ca0dfa9d890a
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999750/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-208-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999750/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-208-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://gate.ahram.org.eg/News/4012608.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4012608.aspx
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 (الشروق) جنيه 1000يدة يف أسعار الحديد خالل أيام تصل لـتوقعات بزيادة جد
توقع عدد من التجار والعاملني ىف قطاع الحديد، أن تشهد األسواق زيادة جديدة ىف األسعار خالل األيام املقبلة، بنحو 

الزيادة جنيه ىف الطن الواحد مع عدم استقرار أسعار رصف الدوالر أمام الجنيه، موضحني أن الرشكات التى أعلنت  1000
 .جديدةالزيادة بالهى حديد عز والسويس للصلب واملرصيني، بينام باقى الرشكات مل ترسل حتى اآلن خطابات رسمية 

 (درب)رام الواحد بسبب ارتفاع األسعار مستشار وزير التموين: طرح دبلة الج
أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى طرح دبلة الجرام الواحد، موضًحا، أن هذا 

امات، حتى تقل األوزان نظرا لالرتفاعات القوية جر  7جرامات وكوليه  5األمر يعرب عن اتجاه عام لدبلة جرام سلسلة 
 جنيه.  2000للذهب وبخاصة أنه قارب 

  

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=23012023&id=704d733e-7e67-456f-8525-7b2a4c1138ca
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الشروق( عالم: ميصحش تصوروا الناس مرعوبين ىلع األكل والشربلإل السيسي
 عاتب السييس، عىل وسائل اإلعالم التي تصور الشعب بأنه مرعوب عىل الطعام والرشاب.

 .. كإن الدنيا آخرها هو زيادة األسعار".وقال: "والله ما يصح كده.. إنك تبني إن الشعب مرعوب عىل األكل والرشب
وأضاف أن ارتفاع األسعار أمر قائم بالفعل، لكنه ليس نهاية الدنيا، مشريا إىل أن الدولة ستظل قادرة عىل البقاء قوية 

 من خالل تضحيات شعبها.

 الصحة

 (الوطن) ة الصحيةمليار جنيه يف مجال الرعاي 2صندوق مصر السيادي يستثمر 
( من خالل صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وبالرشاكة مع TSFEأعلن صندوق مرص السيادي )

(، إحدى الرشكات الرائدة يف مجال االستثامر املبارش واملدارة من خالل B Investmentsرشكة يب إنفستمنتس القابضة )
مليار جنيه مرصي يف مجال خدمات  2توقيع اتفاقيتني الستثامر أكرث من (، عن BPE Partnersرشكة يب يب إي بارترنز)

 الرعاية الصحية املتخصصة، وخدمات توزيع وتجارة األدوية يف مرص.
 مؤسسات دينية

ا وسط دعوات حملة تتصاعد عربيا وإسالمي”.. غضبة مليارية ىلع حرق املصحف“
 )الجزيرة( ملقاطعة املنتجات السويدية

ال تزال الردود الغاضبة عىل حرق نسخة من املصحف يوم السبت املايض مستمرة، بل إنها اتجهت إىل مستوى أشّد؛ إذ 
ل االجتامعي ودشن ناشطون عىل مواقع التواص، انتقلت من التنديد إىل املطالبة باتخاذ املسلمني إجراءات أكرث فعالية

، تصدر يف مرص ودول عربية وإسالمية عدة، وشاركت يف الوسم شخصيات ”غضبة مليارية عىل حرق املصحف“وسم 
 اعتبارية عديدة للتنديد بحرق املصحف، وطالب بعضهم الجمهور اإلسالمي مبقاطعة املنتجات السويدية.

السيسي والداخلية والشعب املصري بذكرى عيد الشرطة وثورة شيخ األزهر يهنئ 
 (الشروق) يناير

السييس، ووزارة الداخلية )قيادة وضباطا اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الرشيف، هنأ فضيلة 
 يناير. 25املرصي، مبناسبة عيد الرشطة وذكرى ثورة وأفرادا(، وجموع الشعب 

 

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=23012023&id=f029e3ff-944a-41d4-a6f3-ae64c9695215
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012023&id=f029e3ff-944a-41d4-a6f3-ae64c9695215
https://www.elwatannews.com/news/details/6415266
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/23/%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a3%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d8%b6%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b1%d9%82
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/23/%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a3%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d8%b6%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b1%d9%82
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012023&id=4f4df85a-0b47-4c12-b6fa-7d434bac563d
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 الطرق واملواصالت

 )الشروق( شبكة الطرق يقترب من تريليوني جنيهالسيسي: حجم اإلنفاق ىلع 
 قال السييس، إن حجم اإلنفاق عىل شبكة الطرق يقرتب من تريليوين جنيه.

، اليوم االثنني: "القضية إننا اضطرينا نعمل كل حاجة.. بنشتغل يف 71الرشطة الـوأضاف خالل كلمته يف احتفالية عيد 
 كل حاجة.. مكنش فيه ترف األولويات إين أشتغل عىل حاجة وأسيب حاجة لوقت تاين".

 اتعملت كانت الناس هتميش إزاي". وتابع: "أنا بلف كتري لوحدي وأقول لنفيس لو الحاجات دي مكنتش
 األقباط

كنيسة  2599كنيسة ليصل اإلجمالى لـ 73الحكومة توافق ىلع تقنين أوضاع 
 (بعاليوم السا) ومبنى تابعا

ووافقت  مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، اجتامع اللجنة الرئيسية لتقنني أوضاع الكنائس واملباىن التابعة لها،ترأس 
كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس واملباين التي متت املوافقة  73اللجنة يف اجتامعها اليوم، عىل تقنني أوضاع 

 كنيسة ومبنى تابعاً. 2599ا منذ بدء عمل اللجنة وحتى اآلن عىل تقنني أوضاعه
 
 
 

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=23012023&id=4c37160b-01eb-415a-b92a-4854ac7409b1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012023&id=4c37160b-01eb-415a-b92a-4854ac7409b1
https://www.youm7.com/story/2023/1/24/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-73-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%802599/6059308
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الوطن( السيسي يستقبل مدير االستخبارات األمريكية

قال السفري بسام رايض، املتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "استقبل السييس اليوم السيد ويليام برينز، مدير وكالة 
 ركزية األمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس املخابرات العامة".االستخبارات امل

 )الوطن( وزير اإلنتاج الحربي يوّجه بتعظيم دور املرأة العاملة يف وحدات الوزارة
ولة لإلنتاج الحريب، تعليامته لرؤساء املصانع والرشكات والوحدات أصدر املهندس محمد صالح الدين مصطفى، وزير الد
 التابعة للوزارة باالهتامم وتعظيم دور املرأة العاملة.

 
 

  

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/6414556
https://www.elwatannews.com/news/details/6414556
https://www.elwatannews.com/news/details/6414228
https://www.elwatannews.com/news/details/6414228
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 تطورات املشهد السيناوي
السيسي: احتفالية بمدينة العريش ورفح والشيخ زويد بمناسبة القضاء ىلع 

 )بوابة األهرام( اإلرهاب
، إنه سيتم عمل احتفالية مبدينة العريش ورفح والشيخ زويد، مبناسبة القضاء عىل اإلرهاب، مشريًا إىل أن السييسقال 

 الدولة املرصية قادرة عىل حامية كل قطعة من أراضيها.
 

  

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/4012571.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4012571.aspx
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 تطورات املشهد األمني
 )الوطن( السيسي ُيكرم عددا من شهداء الشرطة

 .71 كرّم السييس، عدًدا من شهداء الرشطة، خالل فعاليات احتفالية عيد الرشطة الـ
ومنح السييس، وسام الجمهورية من الدرجة الثالثة، للشهيد العقيد محمد حسان بركات حامد، وتسلمت الوسام والدته 

وسام أرملته تورة مريفت محمد حامد، كام منح الوسام للشهيد مقدم أحمد أحمد محمد الضبيعي، وتسلمت الالدك
كام منح السييس، وسام الجمهورية من الدرجة الخامسة، للشهيد أمني رشطة أول عيد يونس ، ريهام رضا عبدالعظيم

عبد الحميد، وتسلّمت الوسام أرملته الشهيد كوثر إبراهيم خليفة، كام منح الوسام للشهيد مجند محمد عاطف أحمد، 
 وتسلّمت الوسام أرملته أسامء محمد عيل.

 )الوطن( أبنائه من الجيش والشرطة السيسي: الشعب الزم يفضل فاكر تضحية
ومن األرس البسيطة بكل أنحاء % بوالد مرص 100قال السييس، إن مرص قضت عىل موجة اإلرهاب بنسبة تقرتب من 

لتذكرة اليل بقولها علشان كتري مننا ما يحاولش الزم الشعب يفضل فاكر تضحية أبنائه، وهنا عملية ا»وأضاف: ، مرص
سنني من املواجهة، والبلد موقفتش فيها أبدا وال قالت إحنا بنقاتل  10يضيع ده.. يضيع الجهد والدم اليل راح خالل 

اإلرهاب فمنكملش، وفضلت الدولة تواجه اإلرهاب بأجهزة الجيش والرشطة وكل قطاعات الدولة، ويف نفس الوقت 
 «.نية بتكافح وتشتغل علشان تغري حياة الناسناس تا

 (الوطن)السيسي يرقي مقدم شرطة فقد ذراعيه أثناء تأدية عمله إلى رتبة عقيد 
د ذراعيه أثناء تأدية عمله، إىل صّدق السييس، عىل ترقية املقدم البطل طارق عبدالوهاب، أحد مصايب الرشطة، الذي فق

 رتبة العقيد.
مليارات جنيه.. ده خطير  8الداخلية ضبطتها.. السيسي: فيه مخدرات نزلت البلد بـ

 )الشروق( جدا
وأضاف: "عارفني يعني إيه ينزل ، مليارات جنيه 8ات بقيمة أكرث من ، إن وزارة الداخلية ضبطت مخدر قال السييس

 مليارات جنيه.. ده خطري جدا عىل والدنا وبناتنا اليل ممكن يتعرضوا لألذى". 8مخدرات يف البلد بـ
أحمد عالم يتجاوز ألف يوم يف الحبس  االحتياطي وسط مطالب باإلفراج عنه: 

 ب()در «تاهلش كل اللي بيحصل دهميس»
وحبسه احتياطيا  2020تجاوز الصحفي أحمد عالم ألف يوم خلف القضبان منذ القبض عليه يف أبريل من العام 

 .2020حرص أمن دولة لسنة  2020لسنة  558عىل ذمة القضية رقم 
وجددت إميان عالم، شقيقة الزميل الصحفي أحمد عالم، األربعاء املايض، مناشدتها السلطات املختصة رسعة 

 ء سبيل شقيقها الذي يُتم يف أبريل املقبل ثالث سنوات يف االحتياطي.إخال 
أنا أخويا ميستاهلش كل اليل بيحصل ده، ميستاهلش أنه يكون ”: فيسبوك“وكتبت إميان عرب حسابها عىل 

 ”.لوحده وفاقد كل معاين الحياة خالص كده، وال مرتاح نفسيا وال صحيا يف مكان مش مكانه أبدا

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/6414376
https://www.elwatannews.com/news/details/6414376
https://www.elwatannews.com/news/details/6414372
https://www.elwatannews.com/news/details/6414372
https://www.elwatannews.com/news/details/6414358
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012023&id=9bb9ba6b-f07d-466b-86ca-bbb10dae925c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012023&id=9bb9ba6b-f07d-466b-86ca-bbb10dae925c
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad/
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والدة الطالب املحبوس عمر محمد علي تروي موقًفا مؤثًرا من كواليس زيارتها: بص 
 (درب)ملا عرفه حضنه وقالي فاتني كتير ىلع أخوه وسأل مين ده؟.. و

 د عيل موقًفا مؤثرًا خالل زيارتها األخرية لنجلها يف محبسه. روت أمل سليم، والدة الطالب املحبوس، عمر محم
ونرشت أمل يف صفحتها الشخصية صورتني البنيها عمر وعبد الرحمن، ويظهران يف صورة معها حيث عمر شاب وعبد 

ني عمر ده عبد الرحمن الفرق بني الصورتني سن“وقالت أمل:  ،خرى لعبد الرحمن وقد صار شابًاالرحمن طفل، وصورة أ 
الىل جوه، عبد الرحمن جه معايا الزياره عشان يشوف عمر ووقف عىل الباب يرتقب دخوله بس عمر بصله ومىش 

 ”. جنبه من غري مايكلمه قولتله مش تسلم ياعمر، قاىل هو مني ده؟، هو جاى معاكم؟
 ا.تنى كتري أوى يا مامملا عرف مني ده وقف شوية يتفرج عليه وبعدين أخده ىف حضنه وقاىل أنا فا“وتابعت: 
أبريل ُتطالب بإخالء سبيل محمد عادل: نأمل يف قرار شجاع من السلطة  6حركة 

 (درب)تمد به يد األمل لنا وآلالف الذين يفتقدون حريتهم 
أبريل باإلفراج عن الناشط محمد عادل، وقالت الحركة يف بيان لها، نرشته صفحتها عىل )فيس  6طالبت حركة شباب 

يوماً  ٤٥مزيد من اإلحباطات ومن تآكل الثقة، فمرة أخرى ميثل محمد عادل أمام قاضية ليفاجأ بتجديد “بوك(، االثنني: 
ال نعلم “وتابعت:  ،”يوماً من ضياع العمر واألمل ٤٥يوماً آخرين من انتظار ما ال يأيت،  ٤٥آخرين من عذاب السجن، 

يب قاتل وال هو مجرم عتيد، مجرد شاب يحلم بغد افضل ملاذا وال ملصلحة من يستمر حبس محمد عادل، فال هو إرها 
 ”. لوطنه وأهله، مل يخطئ سوى يف جهره بهذا الحلم، وحتى هذا الحلم فقد دفع الكثري من عمره مثناً له

 
  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-6-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d9%8f%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d8%af/
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