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 مصطفى الفقي: والله عمري ما سمعت من مبارك كلمة واحدة عن التوريث  

يناير أصبحت تمر مرور الكرام وتخلو من أي  25. جودة عبد الخالق: ذكرى د 
 مظاهر احتفالية وكأن الثورة حدثت يف بلد آخر 

 يويورك تايمز: البيض أصبح رفاهية بمصر بعد تصاعد التضخم ن 

 ويتشه فيله: هل تجعل األزمة االقتصادية من مصر "لبنان جديد"؟ د 

 بات مع الهند يف املجال الدفاعي لسيسي: مواصلة التنسيق والتدريا 

 لصايغ: ال يمكن للسيسي تجاهل دور الجيش يف االقتصاد إلى األبدا 

 لسادات يدعو السيسى إلى إصدار عفو عام عن سجناء الرأيا 

 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

 فريق الرصــد

 

 "وعى صناع الوعي"

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 
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 تطورات السياسة الخارجية
 )الوطن( جنسية حول العالم 78الحكومة: إتاحة تأشيرة مصر إلكترونيا لـ

رض وزير السياحة مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، اجتامع اللجنة الوزارية للسياحة، وخالل االجتامع، استع ترأس
، حيث أشار إىل األسواق العرشين 2023واآلثار، أبرز مؤرشات األداء السياحي للعام السابق، واملؤرشات املتوقعة يف عام 

، كام تحّدث عن أّن 2023، واملستهدفات من تلك األسواق لعام 2022األوىل من حيث عدد السائحني الوافدين يف عام 
 .www.visa2egypt.gov.egالحصول عىل التأشرية إلكرتونيا من خالل املوقع جنسية ميكنها  78هناك نحو 

 )الجزيرة( السيسي يصل إلى الهند سعًيا لحشد االستثمارات
 وصل السييس إىل الهند اليوم الثالثاء يف زيارة للقاء كبار رجال األعامل وحشد االستثامرات لدعم االقتصاد املرصي.

ستشمل مباحثات بشأن تعزيز العالقات االقتصادية بني البلدين واستعراض فرص وذكر بيان للرئاسة املرصية أن الزيارة 
عاًما عىل إقامة العالقات الدبلوماسية بني مرص  75وأوضح البيان أن الزيارة تتزامن مع مرور ، االستثامر الهندي يف مرص

 ئيس الهندي دروبادي مورمو.والهند، ومن املقرر أن يلتقي السييس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والر 
 )بوابة األخبار( السيسي: التعاون بين مصر والهند سيساعد يف القضاء ىلع العنف

أكد السييس، خالل  املباحثات لتطوير العالقة بني مرص والهند، أن التعاون بني مرص والجانب الهندي سيساعد عىل 
استعرضنا مع رئيس الوزراء الهندي أهمية إنشاء صندوق “وتابع: ، ن استقرارعنف، ألنه ال تنمية بدو القضاء عىل ال

 ”. لتمويل الخسائر املرتتبة عىل التغريات املناخية يف الدول النامية
 )بوابة األخبار( السيسي: مستعدون الستقبال السياحة الهندية

زراء الهندي، لزيادة االستثامر يف مرص، وأن الرشكات الهندية املتخصصة أكد السييس، أنه تم الحديث مع رئيس الو 
 وأوضح أن مرص مستعدة الستقبال الكثري من السياح من الهند.بقناة السويس،  أعربت عن رغبتها يف االستثامر

 السيسي: نستهدف التعاون مع الهند يف الهيدروجين األخضر واألمن السيبراني
 بوابة األخبار()

قال السييس إنه اتفق مع رئيس الوزراء الهندي عىل تعزيز التعاون بني البلدين يف مختلف املجاالت واالنطالق نحو 
 رشاكات يف مجاالت جديدة ومن بينها التعاون يف الطاقة الجديدة واملتجددة وإنتاج الهيدروجني األخرض.

 مجاالت أخرى وعىل رأسها الزراعة والتعليم العايل وصناعة الكيامويات وأضاف: "اتفقنا عىل تعزيز التعاون بيننا يف
 واألسمدة واألدوية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السبرياين".

 ()بوابة األهرام السيسي يزور ضريح الزعيم الهندي املهاتما غاندي
زار السييس رضيح الزعيم الهندي املهامتا غاندي عىل هامش زيارته للعاصمة نيودلهي للمشاركة يف احتفاالت 

 يوم الجمهورية الهندية.
رصح بذلك السفري بسام رايض املتحدث باسم رئاسة ، ووضع الرئيس إكليال  من الزهور عىل النصب التذكاري

 الجمهورية.

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/6415566
https://www.elwatannews.com/news/details/6415566
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000628/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000628/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000606/1/%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%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000606/1/%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%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000614/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1
https://gate.ahram.org.eg/News/4024410.aspx


  
 

1 | P a g e  

 موجز الصحافة
 January 25 || 755العدد 

2023 

 

 

 

 

 

 (الوطن)ات تعاون بين مصر والهند اتفاقي 4السيسي يشهد توقيع 
 شهد السييس، ورئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون بني البلدين، يف إطار إىل الهند.

 وجاءت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، كام ييل.
 ة تعاون يف مجال األمن السيرباين، بني وزارة نظم املعلومات الهندية ووزارة االتصاالت املرصية.مذكر  -
 مذكرة تفاهم يف مجال الزراعة، وقّعها وزير الثقافة الهندي ووزير الزراعة املرصي. -
 الخارجية املرصي. مذكرة تفاهم يف شؤون الشباب، وقّعها من الجانب الهندي وزير الرياضة وشؤن الشباب، ووزير -
 اتفاق تعاون مبجال اإلعالم واإلذاعة، وقّعها من الجانب الهندي وزير الرياضة وشؤون الشباب، ووزير الخارجية املرصي. -
 
 

  

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/6416328
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 تطورات السياسة الداخلية
 مصطفى الفقي: والله عمري ما سمعت من مبارك كلمة واحدة عن التوريث

 )الشروق(
قال املفكر السيايس الدكتور مصطفى الفقي، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كان رجاًل مقاًل يف قراراته، مشريًا 

 «.عالقته بعنرص الزمن مثل الكوريني والصينيني»إىل أن 
، مساء «مرصMBC»، الذي يقدمه اإلعالمي رشيف عامر عرب فضائية «دث يف مرصيح»وأضاف خالل لقاء لربنامج 

 الثالثاء، أن مبارك يستغرق وقته يف القرارات، كام أنه كان مؤمنًا بالتوازنات ويخضع للمواءمات السياسية.
عدما اقتحم ابن ، مستشهًدا بترصف الرئيس الراحل، ب«مبارك من أشجع الرؤساء عىل املستوى الشخيص»ولفت إىل أن 

 أحد القضاة ملنزله.
والله العظيم عمري ما سمعت من »مل يكن متحمًسا لفكرة التوريث، معقًبا: « مبارك»وأشار املفكر السيايس، إىل أن 

 «.الرئيس أو حرمه أو ابنه جامل او عالء كلمة واحدة عن التوريث، لكن املشهد من حولنا يتحدث عن التوريث
يناير اندلعت؛ بسبب حالة القلق وعدم االستقرار والضبابية يف الرؤية، قائاًل إن حكم رئيس لشعب  25وذكر أن ثورة 

 عاًما، أمر غري موجود إال يف العامل العريب. 30ملدة 
 )الشروق( أشهر 6رباء دون زيادات ملدة قرار وزاري بتثبيت سعر الكه

 8قرار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة املتجددة، رقم  -ملحق الجريدة الرسمية -نرشت الوقائع املرصية 
، مد العمل بقرار عدم تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العمالء والتي كان مقرر تطبيقها 2023لسنة 

 .٢٠٢٣/٦/٣٠وذلك ملدة ستة أشهر أخرى تنتهي يف  ٢٠٢٢/١٢/٣١ىف 

 مدبولي يوجه بتشكيل لجنة من املالية والنقل إلنهاء إجراءات الحاويات باملوانئ
 )الشروق(

عقد مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، اجتامًعا اليوم، ملتابعة آليات اإلرساع بإنهاء اإلجراءات وخروج الحاويات 
مشرتكة من وزاريت املالية والنقل، لوضع تصور وخطة لتيسري إنهاء اإلجراءات  باملوانئ، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة

 وخروج الحاويات باملوانئ، بأقىص رسعة ممكنة.
 )الشروق( 54رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب يف دورته 

افتتح مصطفي مدبويل رئيس مجلس الوزراء، اليوم األربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته 
، يرافقه عدد من الوزراء والدكتورة نيفني الكيالين وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس معرض 54

 كتاب، باإلضافة إىل املمثلني لألجنحة الحكومية والوطنية والعربية والدولية.القاهرة الدويل لل
دولة من مختلف دول العامل ،و يفتح معرض القاهرة  53داًرا من  1047وتشارك فب املعرض هذا العام نحو

 الدويل للكتاب أبوابه أمام الجمهور اعتباًرا من غد الخميس.

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=25012023&id=7bf5cfe5-4169-4764-8fed-c62f758b8a85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012023&id=8f4878bb-ac19-411d-aea0-c27f410f1a08
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012023&id=8f4878bb-ac19-411d-aea0-c27f410f1a08
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012023&id=b80056d1-a829-4eb9-8781-1ae7f632be04
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012023&id=35809d6f-575d-4a4a-99e2-e1f78f1931ed
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012023&id=35809d6f-575d-4a4a-99e2-e1f78f1931ed
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يناير أصبحت تمر مرور الكرام وتخلو من أي مظاهر  25د. جودة عبد الخالق: ذكرى 
 (درب) احتفالية وكأن الثورة حدثت يف بلد آخر

يناير أصبحت متر مرور  25وار الوطني، إن ذكرى ثورة قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين األسبق، وعضو الح
 الكرام، وتخلو من أي مظاهر احتفالية وكأنها حدثت يف بلد آخر. 

ارتفعت يف السنوات األخرية أصوات “يناير .. املعنى واملغزى(، بجريدة األهايل، اليوم األربعاء:  25وتابع يف مقال بعنوان )
يوم العظيم، وتهيل الرتاب عىل ما جرى. وحمل بعضهم الثورة املسؤولية عام تعانيه تشكك يف طبيعة ما حدث يف ذلك ال

البالد من مصاعب ومتاعب اقتصادية واجتامعية. كام أن هناك ما يبدو أنه التباس يف املوقف الرسمى من هذا الحدث 
 ”.الوطنى العظيم

 
  

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%af-%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-25-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d8%b1/
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 تطورات املشهد االقتصادي
)بوابة  مليار جنيه لدعم صرف مرتبات العاملين بالصناديق الخاصة 2.3ية: تدبير املال

 األخبار(
مليار جنيه لدعم الصناديق والحسابات الخاصة باملحافظات خالل  ٢.٣أكد محمد معيط وزير املالية، أنه تم تدبري 

ف مرتبات العاملني بها يف املواعيد املقررة، موازنة العام الحايل، يتم رصفها عىل دفعات ربع سنوية؛ حتى يتسنى رص 
، عىل النحو الذي يُسهم يف تحقيق االستقرار ٢٠٢٣أشهر حتى مارس  ٩مليار جنيه خالل  ١.٦موضًحا أنه تم إتاحة 

الوظيفي واالجتامعي للعاملني بالصناديق والحسابات الخاصة وألرسهم، خاصة يف ظل التحديات االقتصادية العاملية 
 ، وما تفرضه من موجه تضخمية حادة.الراهنة

 )بوابة األهرام(مليار جنيه استثمارات بمحافظة األقصر  3.1وزيرة التخطيط: 
افظة األقرص لعام أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية يف تقرير صادر عنها مالمح خطة املواطن االستثامرية ملح

، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، فإن عدد املرشوعات التنموية باملحافظة يصل إىل  22/2023
% 24مليار جنيه( بنسبة زيادة  3.1تبلغ ) 22/2023محافظة بخطة عام لمرشوًعا، وأن قيمة االستثامرات املوجهة ل 182

 ف املرشوعات املوجهة من خالل املرشوع القومي لتطوير الريف املرصي "حياة كرمية".، وهذا بخال 2022/21عن خطة 
 )الوطن( %26.5مليون جنيه.. والبنوك تطلب عائدا  250يطرح سندات بـ« املركزي»

مليون جنيه،  250يمة بق« سندات خزانة»املالية، أدوات ديّن طويلة األجل طرح البنك املركزي املرصي، نيابة عن وزارة 
 3سنوات، بقيمة  5و 3طرح منتصف يناير الحايل، سندات خزانة بالجنيه املرصي آجال « املركزي»كان ، سنوات 7أجل 

سنوات، مع  3دات الـبنكا ومؤسسة لسن 48مليارات للثانية، وتلقى يف االكتتاب طلبات من  5مليارات جنيه لألوىل و
 %.26.5سنوات، والحصول عىل عائد  5طلبا لالكتتاب يف سندات الـ 31%، يف حني تلقى 26عائد 

 )الجزيرة(إحساس بالخوف من الغد قبل االقتصادي يف مصر غامض وخبراء: املست
 شديًدا عىل مستقبل مرص قال الدكتور حسن الصادي أستاذ التمويل واالستثامر بجامعة القاهرة، إن هناك تكتاًّم 

وحول الربط بني املرشوعات ، ه ال أحد يعلم شيئًا عن املستقبلاالقتصادي والتنموي يف ظل غياب وتضارب البيانات، وإن
القومية واألزمة االقتصادية التي تعيشها مرص، قال الخبري االقتصادي عز الدين حسانني، إن الحرب األوكرانية كانت 

 االقتصاد املرصي وبعض األمراض املوجودة فيه مثل عدم استدامة املوارد الدوالرية.كاشفة لنقطة ضعف 
انسحاب املنتجين وقت أزمة األعالف سبب قلة ”: منتجي الدواجن”مسئول بـ

 )درب( املعروض وارتفاع األسعار.. ونتوقع انخفاضا يف نهاية فبراير
لدواجن مؤخرا عىل كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسباب ارتفاع أسعار ا

انسحاب العديد “إن : وقال الزيني، من األعالف خالل الفرتة املاضيةالرغم من إفراج الجامرك عن كميات كبرية 
ا يف من منتجي الدواجن خالل الربع األخري من العام املايض وقت تفجر أزمة ارتفاع أسعار األعالف، كان سبب

ن املتوقع أن يشعر املواطن انخفاض يف األسعار خالل الربع األخري وأضاف الزيني، أنه م، ”قلة املعروض حاليا
 من شهر فرباير، بعدما يستوعب السوق عودة املنتجني للعمل من جديد بعد حل األزمة.

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/3999854/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-23-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999854/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-23-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999854/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-23-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AA
https://gate.ahram.org.eg/News/4023733.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4023733.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6415570
https://www.elwatannews.com/news/details/6415570
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/24/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/24/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%80%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%80%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac/
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ذا ناشيونال: السيسي يدافع عن سياساته ”.. بعد أن كلفت األمة مليارات الدوالرات“
 )درب( كومتهوينفي أن تكون األزمة االقتصادية من صنع ح

إن الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس، قدم خالل كلمته يف االحتفال الذي أقيم مبناسبة ” ناشيونالذا “قالت صحيفة 
منصبه  عيد الرشطة، دفاعه األكرث تفصيالً عن تعامله مع االقتصاد ، ال سيام املشاريع التي أرشف عليها شخصيًا منذ توليه

منذ شهور بال كلل عن سياساته االقتصادية، قائالً إن  دافع السييس“وأضافت الصحيفة ، قبل ما يقرب من تسع سنوات
املشاريع الوطنية التي كلفت األمة مليارات الدوالرات عىل مدى السنوات السبع املاضية مل تكن مسؤولة عن مشاكل 

 ”.مرص الحالية، كام يقول العديد من منتقديه
  (نيويورك تايمز) تايمز: البيض أصبح رفاهية بمصر بعد تصاعد التضخمنيويورك 

قالت صحيفة نيويورك تاميز األمريكية إن االرتفاع الجنوين للتضخم يف مرص جعل حصول املواطنني عىل بيض املائدة يف 
مة االقتصادية املتفاقمة التي ترضب وجباتهم درباً من الرفاهية، مام جعل صوت املرصيني أكرث ارتفاعاً للتعبري عن األز 

البالد، بعد شهور من تصاعد التضخم وهبوط قيمة العملة املحلية. وعىل إثر ذلك، تناقصت القوة الرشائية للمرصيني 
إىل النصف، وأصبح البيض بالنسبة لكثريين اآلن من الكامليات، واللحوم غري مطروحة من األساس عىل املائدة. وبينام 

سطى ترزح تحت نري الرسوم املدرسية والنفقات الطبية والتكاليف املعيشية اليومية، فإن حياة تلك الطبقة الطبقة الو 
 املهمة آخذة يف التدهور أكرث فأكرث، إىل ما هو أبعد من قدرتهم عىل االحتامل؛ فكيف بالفقراء ومحدودي الدخل؟

 (دويتشه فيله) "؟دويتشه فيله: هل تجعل األزمة االقتصادية من مصر "لبنان جديد
نرشت صحيفة دويتشه فيله األملانية أن األزمة االقتصادية املستفحلة يف مرص قد تحيلها إىل الحالة التي وصلت لها لبنان 
بعد االنهيار الكاريث القتصادها. وقالت كاثرين شاير إن أسعار املواد الغذائية قد تضاعفت يف البالد، وانخفضت قيمة 

دت البنوك عمليات السحب. وبذلك فإن املرصيني اآلن أصبحوا يعانون من نفس املشاكل التي الرواتب إىل النصف، وقيّ 
يعاين منها اللبنانيون.  ولكن إذا ساءت األمور يف مرص عن ذلك، فستكون التداعيات أكرث رضراً بكثري عام حدث بلبنان. 

% حسب 20، ويبلغ التضخم حالياً أكرث من فقد انخفضت قيمة العملة املرصية بنحو الثلث، منذ أواخر أكتوبر فقط
البيانات الرسمية، بينام يعتقد بعض االقتصاديني أن األمر أسوأ من ذلك، وأن النسبة الحقيقية للتضخم قد وصلت إىل 

م %، مام ينذر بانهيار اقتصادي كبري. ويبدو السقوط املايل الحر الذي يعاين منه كثري من الناس العاديني يف مرص اليو 101
 .2019مشابهاً بشكل كبري لألزمة االقتصادية الكارثية التي يعاين منها املواطنون يف لبنان املجاور منذ عام 

 مليار دوالر سنويا 12رئيس وزراء الهند: اتفقنا ىلع زيادة التبادل التجاري مع مصر لـ
 )الوطن(

، عن أنّه اتفق مع السييس، عىل رفع حجم التجارة املتبادلة بني كشف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي
 مليار دوالر سنويا، مؤكدا تقدير بالده ملرص قيادة وشعبا. 12البلدين خالل السنوات الخمس املقبلة، إىل 

 
  

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-%d8%a3%d9%86-%d9%83%d9%84%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9-%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%b0/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d9%86-%d9%83%d9%84%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9-%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%b0/
https://www.nytimes.com/2023/01/23/world/middleeast/egypt-economy.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2023/01/23/world/middleeast/egypt-economy.html?searchResultPosition=2
https://www.google.com/url?q=https://press.us9.list-manage.com/track/click?u%3D3f7bc576715ca1a70edef2788%26id%3Da0f3b7382e%26e%3D2203b5f2b9&source=gmail&ust=1674625079452000&usg=AOvVaw06wIDtDsXhjL9elVPzH2yZ
https://www.elwatannews.com/news/details/6416388
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

علشان سيد علي: مش الزم سمن يف األكل وبالش لحمة طاملا أنتم مش قد سعرها 
 )درب( الناس تحترم نفسها )فيديو(

 ادرين عىل مثنها، مؤكدا أن دعوتهطالب اإلعالمي سيد عيل، املواطنني بعدم رشاء اللحوم ومقاطعتها، طاملا أنهم غري ق
أنا عاوز أقول لحرضاتكم مش الزم مش خالص، أعمل أكل “وقال عيل: ، ة املرصيني ملواجهة غالء األسعارهدفها توعي

هتاخد كالمي وتقول إين أدعو الناس مش الزم تاكلوا، وهذا الكالم مل يعد يعنيني، بدون السمن املهدرج، طبعا الناس 
 ”.ألننا اكتشفنا أن السمن املهدرج يف منتهى الخطورة، ونحن نحذر منه، ألننا مصدر وعي وتنوير ألهلنا

ناس جابت يل : “2023يناير  23، مساء أمس االثنني ”الحدث اليوم“عىل قناة ” حرضة املواطن“وأضاف، خالل برنامجه 
فسها، فيديو بقول متاكلوش لحمة، آه متاكلش لحمة طاملا هي غالية وأنت مش قدها، وتقاطعها علشان الناس تحرتم ن

 ”.إيه الغلط يف الكالم ده؟

 السياحة

 (الجزيرة) مصر تكشف عن مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني يف األقصر )فيديو(
من العرص الروماين تعود إىل القرنني الثاين والثالث بعد امليالد، ” مدينة سكنية أثرية كاملة“أعلنت مرص الكشف عن 

 رصية يف الرب الرشقي مبحافظة األقرص جنويب البالد.خالل أعامل حفائر البعثة امل
يف الكشف عن مدينة سكنية كاملة من “وذكرت وزارة السياحة واآلثار املرصية يف بيان، أمس الثالثاء، أن البعثة نجحت 

 ”.لرب الرشقيالعرص الروماين، وذلك أثناء أعامل الحفائر األثرية مبنطقة بيت ييس أندراوس املتاخمة ملعبد األقرص يف ا
عدد من “ونقل البيان عن األمني العام للمجلس األعىل لآلثار مصطفى وزيري أنه تم العثور خالل أعامل الحفر عىل 

 ”.املباين السكنية وبرجني للحامم من القرنني الثاين والثالث امليالدي
ألواين الفخارية وعمالت رومانية من كام تم العثور عىل عدد من الورش لصناعة املعادن وصهرها، بداخلها عدد من ا

 النحاس والربونز.
 

 
 

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%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b4-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%b3%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d9%84-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a9/
https://daaarb.com/%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b4-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%b3%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d9%84-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a9/
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2023/1/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الشروق( مع الهند يف املجال الدفاعيمواصلة التنسيق والتدريبات السيسي: 

الهندي ناريندرا حثات مع رئيس الوزراء قال السييس، إن التعاون املرصي الهندي يف مجال الدفاع كان عىل جدول املبا
إىل مواصلة التنسيق والتدريبات املشرتكة وتبادل الخربات والعمل عىل استرشاف  السييسوأشار ، مودي يف نيودلهي

 آفاق جديدة لتعميق التعاون يف هذا املجال مبا يف ذلك التصنيع املشرتك.
وأفاد بتطابق تقديرات البلدين حول أن توايل األزمات ذات األثر الدويل تربهن عىل قيمة العمل املشرتك بني الدول 

 الصديقة لتعزيز قدراتها عىل مجابهة التحديات الناجمة عن تلك األزمات.
 وزير الدولة لإلنتاج الحربي يبحث مع وفد عراقي أوجه تعزيز التعاون املشترك

 )بوابة األهرام(
بحث وزير الدولة لإلنتاج الحريب املهندس محمد صالح الدين مصطفى، مع األمني العام لوزارة الدفاع العراقية جبار 

 ثجيل الحيدري، سبل تعزيز التعاون املشرتك. 
بديوان عام الوزارة بحضور وفد رفيع املستوى من وزارة الدفاع ورئاسة  وأكد وزير الدولة لإلنتاج الحريب خالل اللقاء

 مجلس الوزراء العراقية، عمق ومتانة العالقات بني مرص والعراق.
 يف مجاالت التحول الرقمي« SAP»تبحث التعاون مع شركة « اإلنتاج الحربي»

 )الوطن(
، «مرص SAP»استقبل املهندس محمد صالح الدين مصطفى، وزير الدولة لإلنتاج الحريب، محمد سامي، مدير عام رشكة 

 full integrated ERP Systemملناقشة التعاون إلعداد وتنفيذ وتطبيق نظام متكامل لتخطيط وميكنة املوارد املؤسسية 
 ات التابعة، وذلك بديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب.للهيئة القومية لإلنتاج الحريب والجه

فاينانشيال ) الصايغ: ال يمكن للسيسي تجاهل دور الجيش يف االقتصاد إلى األبد
 تايمز(

قال يزيد الصايغ يف مقال نرشته له صحيفة فاينانشيال تاميز الربيطانية، شكك فيه يف جدوى اإلطار السياسايت الذي 
ن الطرفني اإلرادة أو القدرة عىل فرض اتفقت مرص مبوجبه مع صندوق النقد الدويل، حيث يؤكد أنه ال تتوافر لدى أيٍّ م

االلتزام به. بل إن صياغة االتفاق جاءت بطريقة تتيح حدوث خروقات كبرية لها، أهمها عدم تطبيق البنود املتعلّقة 
باملؤسسة العسكرية.  ولكن مل يعد من املؤكد أن رشكاء مرص األجانب اآلخرين سيتسامحون هذه املرّة بتلك 

ل الخليج الذين يشعرون باالمتعاض من إساءة السييس استخدام طوق النجاة املايل الذي الخروقات، خاصة دو 
. ورغم أن السييس لن يسمح بإحداث هّوة بينه وبني الجيش حالياً، من خالل كبح 2013مّدوه إليه منذ العام 

 جامحه يف االقتصاد، إال أنه لن يستطيع تأجيل تلك املشكلة إىل ما ال نهاية.
 

 

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=25012023&id=e80c14b2-f29d-4837-b23a-4079b256a813
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012023&id=e80c14b2-f29d-4837-b23a-4079b256a813
https://gate.ahram.org.eg/News/4023568.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6416370
https://www.ft.com/content/1e715e32-c89d-44cb-9cfa-c996cecdb072
https://www.ft.com/content/1e715e32-c89d-44cb-9cfa-c996cecdb072
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 (21عربي) وفاة سامي شرف أحد مؤسسي جهاز املخابرات املصري
مهورية، وسكرتري الرئيس جامل عبد شيع يف القاهرة، الثالثاء، جثامن سامي رشف، الوزير األسبق لشؤون رئاسة الج
 النارص للمعلومات، بعد أداء صالة الجنازة مبسجد أبو املكارم الزعل مبدينة نرص.

 عاًما بعد فرتة معاناة مع املرض استمرت لعدة أشهر. 94وتويف سامي رشف، االثنني، عن عمر يناهز 
لرابع من بني ستة أطفال لعائلة مرصية من الطبقة وهو الطفل ا 1929ولد رشف يف حي مرص الجديدة بالقاهرة عام  

  املتوسطة.

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/1489756/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 تطورات املشهد السيناوي
 2015ونياباتها السبت املقبل بعد توقفها منذ عودة العمل بمحكمة شمال سيناء 

 (اليوم السابع)
سنوات، وذلك  7يعود العمل مبحكمة شامل سيناء االبتدائية بالعريش، اعتبارا من يوم السبت، بعد توقف دام ألكرث من 
 من خالل انعقاد الجلسات الجزئية والكلية، وعودة العمل بنيابتى قسمى أول وثاىن العريش الجزئيتني.

الخاص  2015لسنة  3989قرار املستشار عمر مروان وزير العدل، انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم جاء ذلك بعد 
 بتوقف العمل ىف محكمة شامل سيناء، وإعادة انعقاد الجلسات بها بدال من محكمة اإلسامعيلية االبتدائية.

آالف بطانية لصالح أسر شمال  6طن مواد غذائية و 29صندوق تحيا مصر: توفير 
 )بوابة األهرام(سيناء 

حامية اجتامعية لألرس األوىل بالرعاية يف محافظة شامل سيناء، وذلك تنفيًذا لتوجيهات أطلق صندوق تحيا مرص، قافلة 
من جانبه، قال املدير التنفيذي لصندوق تحيا مرص، تامر عبد الفتاح، إن القافلة يتم تنظيمها بالتعاون مع ، السييس

 3000املواد الغذائية واألغطية لنحو بنك مرص ومجموعة دالتكس ومجموعة الدقهلية وجمعية الرب والتقوى، لتوفري 
أطنان  9سيارة محملة بـ 23أرسة مستحقة يف مناطق: رفح، والشيخ زويد، وبرئ العبد، والعريش، حيث تتضمن القافلة 

 آالف بطانية. 6أطنان فاكهة، و 10أطنان خرضوات، و 10لحوم، و
 (املصري اليوم) تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

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

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

مايو من العام قبل املايض، الستقبال الجرحى  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://www.youm7.com/story/2023/1/25/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7/6060432
https://gate.ahram.org.eg/News/4023781.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4023781.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2801954
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 تطورات املشهد األمني
)بوابة  رسوم استخراج صحف األدلة الجنائيةفئات من  4وزير الداخلية يقرر إعفاء 

 األخبار(
 وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عىل بعض اإلجراءات، والتي من شأنها تخفيف األعباء عن املواطنني.

عاًما  60السن  ذوي الهمم، كبار»وقامت اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية، بقطاع األمن العام، بإعفاء املواطنني من 
 يناير. 25، من رسوم إصدار صحف الحالة الجنائية، وذلك يوم غًدا األربعاء «فأكرث، الحاالت املرضية واإلنسانية

وزير الدفاع مهنئا الداخلية بعيد الشرطة: فخورون بجهودكم يف تأمين الجبهة 
 )بوابة األخبار( الداخلية

إىل اللواء محمود ، زيك القائد العام للقوات املسلحة، وزير الدفاع واإلنتاج الحريب، برقيـة تهنئـةبعث الفريق أول محمد 
 .2023يناير  25توفيق وزير الداخلية، مبناسبة االحتفال بعيد الرشطة املوافق 

كيانات كبرى وموردين إلطالق سيارات لبيع السلع الغذائية  5الداخلية: االتفاق مع 
 )الشروق( كثر احتياجاباملناطق األ

واصلت وزارة الداخلية تفعيل املرحلة الثالثة والعرشين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي من 
؛ لتوفري كل السلع الغذائية وغري الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيالتها 2023مر حتى نهاية شهر يناير لعام املقرر أن تست

 (.moi.gov.eg% باملنافذ والرسادقات املوضحة عىل املوقع الرسمي لوزارة الداخلية )60باألسواق بنسبة تصل إىل 
 )بوابة األهرام( طرح عمالت معدنية تحمل شعار الشرطة احتفاال بعيدها السنوي

ماليني جنيه من العمالت املعدنية فئة الجنيه تحمل شعار عيد  ٣« الخزانة العامة وسك العملة»طرحت مصلحة 
 الرشطة؛ عىل نحو يُسهم ىف تنمية الوعى الوطني، بالتاريخ املجيد ألبطال الرشطة.

 
بها للعامين املاضيين.. محامون: الجنايات تنظر تجديد حبس مئات أغل

 )درب( ”نشر أخبار كاذبة“قضية سياسية.. والتهمة  18املحبوسين يف 
يناير، أوامر  25كشف محامون عن نظر محكمة جنايات إرهاب القاهرة، يف جلستها املنعقدة، غدا األربعاء 

 .2021و 2020تعود لعامي  همأغلب، ةقضية سياسية متنوع 18عىل ذمة  تجديد حبس مئات املحبوسني احتياطيا
ويواجه املتهمون يف قضايا أمن الدولة، اتهامات ببث ونرش وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة 

 ، ومشاركة جامعة إرهابية مع العلم بأغراضها. ”فيسبوك“من وسائل التواصل االجتامعي 

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/4000022/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-4-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000022/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-4-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000022/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-4-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999777/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999777/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012023&id=ae3391f5-b2a5-485a-92a8-11c32609cc35
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012023&id=ae3391f5-b2a5-485a-92a8-11c32609cc35
https://gate.ahram.org.eg/News/4023469.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4023469.aspx
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%ba%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%ba%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7/
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والصوت الواحد السادات يدعو السيسى إلى إصدار عفو عام عن سجناء الرأي: القمع 
 (درب) لم يفلحا يف مواجهة األزمات

إىل إصدار عفو عام عن كل سجناء الرأي والتعبري  السييسدعا محمد أنور السادات رئيس حزب اإلصالح والتنمية 
، السييسالذى يصدر به قرار من  2023واملحبوسني يف قضايا التظاهرالسلمى، ليصبح املرشوع الوطنى الحقيقى للعام 

 ويسطر بذلك قرارا تاريخيا وإنسانيا ويكن ركيزة قوية من ركائز الجمهورية الجديدة. 
لقد رأينا جميعا صدى وتأثري اإلفراج عن رجل الصناعة : “2023يناير  25وقال السادات، يف بيان صحفي اليوم األربعاء، 

 ”.قد سرنى األثر األكرب حال إصدارعفو عامصفوان ثابت ونجله يف مجتمع املال واألعامل والرتحيب الشعبى، وأعت
مل ينس التاريخ ما قاله مانديال إننا إذا أردنا أن نكسب املستقبل فعلينا أال نحاسب املايض ونعاقبه، وإذا فعلنا “وأضاف: 

 ”.ذلك فنحن سنخرساالثنني مًعا، وإنه يحرتم حق الجميع يف رؤاهم ملستقبل وطنهم
  

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%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b9/
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