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وزير الخارجية األمريكي يعتزم إجراء جولة يف الشرق األوسط يزور خاللها  
 مصر ويلتقي السيسي 

 كونوميست: خيارات السيسي تتضاءل واملصريون فقدوا الثقة يفيإ 
 قيادته

بير أمريكي: السيسي يخشى انقالب الجيش عليه ويخطط لتحجيم خ 
 نفوذه 

 «عفو رئاسي»نزيالا بمناسبة عيد الشرطة بـ 2194عن  إلفراجا 

 يوما 45.. محكمة مصرية تمدد حبس الزميل هشام عبد العزيز 43لتجديد الـا 

 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
وزير الخارجية األمريكي يعتزم إجراء جولة يف الشرق األوسط يزور خاللها مصر 

 )درب( ويلتقي السيسي
قالت وسائل إعالم إن وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن، يعتزم إجراء جولة يف الرشق األوسط يزور خاللها مرص 

 ويلتقى السييس يوم االثنني املقبل.
 .قر وزارة الخارجية يوم االثننيأن يعقد وزير الخارجية سامح شكرى ونظريه األمرييك مؤمترا صحفيا مشرتكا مب ومن املقرر

ومن املقرر أن يبحث بلينكن خالل زيارته للقاهرة عددا من امللفات اإلقليمية والدولية، ويف مقدمتها الوضع يف الرشق 
 اع يف ليبيا وسوريا والعراق.األوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات األوض

بحضور امللحق العمالي السعودي.. وزيرة الهجرة تزور املركز املصري األملاني 
 )الشروق( للوظائف

رة الدولة للهجرة وشؤون املرصيني بالخارج، برفقة فيصل العتيبي امللحق العاميل السعودي أجرت السفرية سها جندي وزي
بالقاهرة، زيارة إىل املركز املرصي األملاين للوظائف والهجرة وإعادة اإلدماج، بحضور السفري محمد خريت مساعد وزيرة 

 ون الجاليات، ووفد من الوزارة.الهجرة للتعاون الدويل، والسفري عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئ
 )بوابة األهرام(« راشتراباتي بهافان»رئيسة الهند تستقبل السيسي يف قصر 

 .ابايت بهافان الجمهوري بنيودلهياستقبلت دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند السييس يف قرص راشرت 
 )الوطن( 2023مليارات متر مكعب غاز من مصر يف  3ر خارجية إيطاليا: نتوقع وزي

اكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية اإليطايل أنطونيو تاياين، اليوم األربعاء، رضورة تعزيز ربط الطاقة بني دول 
 ورويب والسواحل الجنوبية للبحر األبيض املتوسط، حسبام أفادت وكالة نوفا اإليطالية لألنباء.االتحاد األ 

ملياًرا من مضاعفة  20وأكرث من  2023مليارات مرت مكعب من الغاز من مرص يف عام  3وكشف تاياين أن إيطاليا تتوقع 
ريها، تهدف إيطاليا إىل أن تصبح مركزًا للطاقة خط أنابيب صنبور يف املستقبل، مضيفا: "من خالل هذه املبادرات وغ

 إلرشاك املوردين املتوسطيني والعمل من خالل تعزيز شبكة بقية أوروبا".
 مواطنين أصيبوا يف حادث السفينة ألفا أمام السواحل التركية 5الخارجية: عودة 

 )بوابة األخبار(
مواطناً، وذلك بعد قيام السفارة املرصية باالنتهاء من  ١٤يل مواطنني مرصيني من إجام ٥وصل إىل أرض الوطن 

 إجراءات السفر وإصدار الوثائق الالزمة والتيقن من أن حالتهم الصحية تسمح لهم بذلك. 
وقالت وزارة الخارجية أن ذلك يأيت يف إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية ممثلة يف القطاع القنصيل وكالً 

ورية مرص العربية يف أنقرة والقنصلية العامة يف اسطنبول ملتابعة حادث الحريق الذي تعرضت من سفارة جمه
 أمام السواحل الرتكية. BEATA ALFAله السفينة 

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%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d9%88/
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d9%88/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012023&id=46f824f1-743b-4b31-b636-d04fecc7b9e1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012023&id=46f824f1-743b-4b31-b636-d04fecc7b9e1
https://gate.ahram.org.eg/News/4025071.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4025071.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6417110
https://www.elwatannews.com/news/details/6417110
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4001299/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7
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 (21عربي) ملاذا يماطل السيسي يف تسليم تيران وصنافير إلى السعودية؟
 .عن "ابتزاز" من النظام املرصي لألطراف ذات العالقة بالجزيرتنيماجد عزام يتحدث الكاتب 

نرش موقع إكسيوس األمرييك أواخر ديسمرب املايض تقريراً قال فيه إن النظام املرصي يعرقل صفقة تسليم جزيريت تريان 
 ط وتنسيق تام مع إرسائيل.وصنافري إىل السعودية، التي كانت قد عقدت بتدخل أمرييك نش

التقرير نقل عن أربعة مصادر إرسائيلية وآخر أمرييك أن النظام املرصي طرح تحفظات وطلبات فنية خاصة بتفاصيل 
وإجراءات عملية التسليم، يف ما يشبه االبتزاز للحصول عىل دعم مايل من اإلدارة األمريكية ودفعها لتسليمه املعونة 

مليون دوالر  130مليون دوالر سنوياً( بعد اقتطاع عرشة يف املائة منها )أي أكرث من  300مليار واملالية كاملة )قرابة 
  تقريباً( ملرتني متتاليتني.

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/1490021/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 واملصريون فقدوا الثقة يف قيادته ..إيكونوميست: خيارات السيسي تتضاءل

 (21عربي)
أكدت مجلة "إيكونوميست"، أن خيارات رئيس النظام املرصي تتضاءل يف السعي إليجاد مخرج لألزمة االقتصادية 

 املتفاقمة يف البالد، مؤكدة أن العديد من املرصيني فقدوا الثقة يف قيادته.
ت املجلة: "يف ظل هذا الوضع ال ويف تقرير موسع عن تدهور األوضاع االقتصادية، تحت عنوان "أزمة ثقة يف مرص"، قال

تتوفر سوى خيارات قليلة. فالجنيه الذي كان من املفرتض أن يتم تعوميه ولكن تم دعمه بشكل غري رسمي من قبل 
يناير، خرس الجنيه املزيد من قيمته ليستقر يف النهاية عند  5. يف 2022البنك املركزي، تم تخفيض قيمته مرتني سنة 

يف املئة من قيمته يف السنة املاضية.  50يف املئة بعد أن فقد  20ل الدوالر مسجال تراجعا بنسبة جنيها مقاب 30حوايل 
 ويعتقد املحللون يف العديد من البنوك أن هذه النسبة مبالغ فيها".

 )الشروق( الحكومة تنفي اعتزامها بيع شركة مصر للطيران
نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء، ما تداولته بعض املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتامعي، بشأن اعتزام 

 تلك األنباء. الحكومة بيع رشكة مرص للطريان، الفتا إىل أنه تواصل مع وزارة الطريان املدين، والتي نفت
وشددت مرص للطريان، عىل أنها رشكة وطنية ستظل مملوكة للدولة وال ميكن التفريط فيها بأي حال من األحوال 
باعتبارها أحد أذرع الدولة الرئيسية يف منظومة النقل الجوي، ُمشريًة إىل تنفيذ خطة لتطوير الرشكة تستهدف تحديث 

ها وزيادة عدد رحالتها الجوية، مناشدًة املواطنني عدم االنسياق وراء مثل أسطولها من الطائرات وتوسيع شبكة خطوط
 تلك الشائعات مع رضورة استقاء املعلومات من مصادرها املوثوقة.

 )اليوم السابع( رئيس هيئة املحطات النووية يتابع سير العمل بموقع الضبعة
تفقد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور الكسندر كورتشاجن النائب األول 
لرئيس رشكة أتوم سرتوى إكسبورت إلدارة مشاريع اإلنشاءات التابعة لرشكة روساتوم الروسية املسئولة عن إنشاء املحطة 

 لكهرباء، سري العمل موقع إنشاءات الضبعة.النووية بالضبعة لتوليد ا
للرئيس: منح إدارة وتشغيل حاويات العين  2و 1الجريدة الرسمية تنشر القرارين 

 )درب(عاما  30بالدخيلة لشركتين تحت التأسيس ملدة  100السخنة والرصيف 
 عىل السييس، بشأن تصديق 2ورقم  1يناير، القرار رقم  15نرشت الجريدة الرسمية يف عددها األخري بتاريخ 

مبيناء  100خنة والرصيف قرارات مجلس النواب بشأن إسناد إدارة وتشغيل محطة حاويات ميناء العني الس
بشأن منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل  1وجاء القرار رقم ، الدخيلة

 وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات مبيناء العني السخنة. 
، فكان بشأن منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة حاويات مبيناء 2القرار رقم أما 

 الدخيلة. 

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/1489990/ECO-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012023&id=a797d148-0dc5-44ed-a0fd-dd9ec3a5fa9c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012023&id=a797d148-0dc5-44ed-a0fd-dd9ec3a5fa9c
https://www.youm7.com/story/2023/1/25/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/6061034
https://www.youm7.com/story/2023/1/25/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/6061034
https://daaarb.com/%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%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-1-%d9%882-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a/
https://daaarb.com/%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%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-1-%d9%882-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a/
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 )الرابط( شخصيات وكيانات سياسية تدعو النتخابات رئاسية مبكرة يف مصر
لنظام يف مرص إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة يف ظل فشل النظام الحايل دعت شخصيات وكيانات سياسية مرصية اليوم ا

 يف إدارة االقتصاد بعدما كبد مرص ديون هائلة وقام ببيع كثري من أصول مرص الحيوية، كام أشار البيان لاليت
ساحات الحرية يف مثل بحق كل القيم واملعاين املقّدسة واألهداف املشرتكة للشعب املرصي، التي هتفت بها ُجُموعنا يف 

وبعد ما آلت إليه أوضاع مرص مؤخرا من انهيار وانحدار وأزمات يف معاش وحياة الناس، بفعل السفه والفشل  هذا اليوم،
 .االقتصادي وإغراق مرص يف الديون وإفقار شعبها بتبديد ثرواته وبيع ممتلكاته

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://egyna.org/ar/post/179
https://egyna.org/ar/post/179
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( 2022مليار دوالر خالل عشرة أشهر من  2اإلحصاء: واردات مصر تتراجع 

مليار دوالر خالل العرشة اشهر  1.6أوضح تقرير لجهاز التعبئة واإلحصاء، ، فإن واردات مرص من األرجنتني تراجعت من 
من بلجيكا التى تراجعت ، يليها الواردات 2022أشهر من عام  10مليون دوالر خالل أول  797.7اىل  2021االويل من عام 

مليار دوالر خالل األشهر املناظرة من العام السابق  1.5، مقابل 2022أشهر من عام  10مليار دوالر خالل أول  1.044لـ 
مليار دوالر خالل فرتة املقارنة  1.6مليار دوالر، مقابل  1.069عليه، ثم أوكرانيا التى تراجعت واردات مرص منها إىل 

 مليون دوالر. 541.3قدره  بانخفاضذاتها، 
 )الشروق( 2022حتى  2016مليار دوالر إيرادات قناة السويس خالل الفترة من  41.7

أعىل عائدات سنوية يف تاريخ القناة، خالل األعوام السابعة التالية الفتتاح أكدت التقارير املالحية لقناة السويس تحقيق 
مليار دوالر خالل  35.4مليار دوالر، مقابل  41.7، بإجاميل إيرادات قدرها 2022حتى  2016قناة السويس الجديدة من 

 %.17.8بنسبة زيادة بلغت  2014حتى  2008األعوام من 
 (21)عربي املسار واآلثارَبْيُع األصول لسداد الديون.. 

حتى متخض عن قانون صغري، لكّنه  -بشكل مؤقت-لَْم يَلْبَْث إال قليال بعد تََولِّيِه رئاسة الدولة عطية عدالن يكتب.. 
م الذي أصدره عديل 2014لسنة  32كفأر حقري، ُوكَِّل بهدم سد كبري؛ لتغرق بالد بأكملها بال إنباء وال نذير، إنّه قانون رقم 

؛ والذي مينع كل من هم خارج طريف التعاقد من الطعن عىل عقود البيع واالستثامر التي تربمها الدولة مع أي منصور
 جهة داخلية أو خارجية، مبا يف ذلك قرارات تخصيص العقارات.

 )الوطن( مليار جنيه.. بديلة الشهادات 77.5البنك املركزي يطرح أذون خزانة بـ
بنظام العطاءات، يومي األحد واالثنني « أذون خزانة»يستعد البنك املركزي املرصي، لطرح أدوات الديّن قصرية األجل 

 6ل ويطرح البنك املركزي، األحد املقبل، أذون خزانة أج، مليار جنيه سيولة 77.5لية، لجمع املقبلني، نيابة عن وزارة املا
مليار جنيه، ويطرح كذلك يوم االثنني املقبل، أذون  23.5مليار جنيه، وأذون خزانة أجل عام بقيمة  20أشهر بقيمة 
 مليار جنيه. 21أشهر بقيمة  9مليار جنيه، وأذون خزانة أجل  13أشهر بقيمة  3خزانة أجل 

 )درب(ضرائب ال% من قطاعات االقتصاد ال تسدد 55اتحاد الصناعات: أكثر من 
مجلس إدارة اتحاد الصناعات املرصية، أن الحديث عن حوار مجتمعي ملناقشة املوازنة العامة  أكد محمد البهي، عضو

الجديدة لن تكون املشاركة األوىل، موضحا أنه كان هناك مشاركات مجتمعية ونقاشات بخصوص املوازنات العامة يف 
 ون أوكل له املشاركة يف وضع املوازنة. السنوات السابقة، واتحاد الصناعات يشارك يف مثل هذا النقاشات، ألن القان

% للقطاع الخاص لتنشيط االقتصاد، وهي تعد فكرة جيدة 11طرح فكرة وزير املالية بخصوص فائدة الــ“وتابع: 
% من قطاعات االقتصاد ال تسدد رضائب عىل اإلطالق، 55، مؤكًدا أن هناك أكرث من ”ملعالجة شلل الصناعة

 بدون رضائب.  سوق يعمل 1200حيث إن هناك 
  

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/4000946/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000946/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012023&id=9a13931b-7b66-446c-8bde-7ef1fe7826c3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012023&id=9a13931b-7b66-446c-8bde-7ef1fe7826c3
https://arabi21.com/story/1489931/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/6417450
https://www.elwatannews.com/news/details/6417450
https://daaarb.com/%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-55-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82/
https://daaarb.com/%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-55-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82/
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

بالغ من أسرة أحمد فؤاد نجم يتهم محمد الباز بسب وقذف الشاعر الراحل.. ومالك 
 )درب( عدلي: أساء له بألفاظ يعاقب عليها القانون يف فيديوهين ىلع صفحته

ملعلومات بوزارة الداخلية تقدمت أرسة الشاعر الكبري الراحل أحمد فؤاد نجم، ببالغ أمام اإلدارة العامة لتكنولوجيا ا
محمد الباز، التهامه بسب ” الدستور“، ضد رئيس مجليس إدارة وتحرير جريدة ”مباحث اإلنرتنت”املعروفة إعالميا بـ

 ”. فيسبوك“وقذف الشاعر الراحل، يف مقطعي فيديو عرب صفحته الرسمية عىل موقع 
، موجها إساءات لنجم وواصفا إياه ”فيسبوك“عىل  وكان الباز نرش منذ أيام مقطعي فيديو، عرب صفحته الرسمية

 واملمول من جهات داخل وخارج مرص، وغريها من االتهامات التي يعاقب عليها القانون.” املزور”و” املرتزق”بـ

 الصحة

األطباء ُتخاطب السيسي لإلفراج عن د. بستاني نعمان: حالته الصحية تدهورت 
 )درب( دمة املرضىوحياته ُمهددة بعدما أفنى حياته يف خ

ت نقابة األطباء أنها خاطبت الرئيس عبد الفتاح السييس لإلفراج عن د. بستاين نعامن،أن مؤكدة  حالته الصحية أعلن
وقال الدكتور أحمد حسني، عضو مجلس نقابة األطباء، ومقرر لجنة اإلعالم، إنه مبتابعة أحوال الطبيب بستاين ، تدهورت

أشهر بناء عىل حكم محكمة النقض  ٦عقوبة الحبس ملدة ا يض حاليً نعامن، استشاري التخدير بالقصري سابًقا والذي يق
 يف قضية مهنية، تم توجيه االتهام له فيها باإلهامل الطبي املتسبب يف وفاة مريضة.

 مؤسسات دينية

األزهر يدعو إلى مقاطعة املنتجات الهولندية والسويدية واتخاذ موقف موّحد نصرة 
 )الجزيرة( للقرآن

مبقاطعة جميع املنتجات الهولندية والسويدية بجميع أنواعها، واتخاذ طالب األزهر الرشيف الشعوب العربية واإلسالمية 
 موقف قوي وموحد نرصة للقرآن الكريم.

جاء ذلك يف بيان أصدره األزهر الرشيف اليوم األربعاء عرب منصاته، ردًّا عىل قيام متطرف سويدي بحرق نسخة 
 من املصحف الرشيف. من القرآن الكريم وقيام آخر هولندي بتمزيق وتدنيس نسخة أخرى

 

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%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%a4%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%a4%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%8f%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%8f%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa/
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/25/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/25/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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 السياحة

سميرة الجزار تطالب بترميم اآلثار املهملة بميدان القلعة ووضعها ىلع الخريطة 
 )درب( السياحية: ال يحظى باالهتمام رغم تميز موقعه

بشأن ، الدميقراطي االجتامعي بطلب إحاطةتقدمت النائبة سمرية الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب املرصي 
ريطة يجة إغالق املزارات األثرية وإهاملها والتي ال يتم تطويرها وطرحها عىل خإهدار دخل محتمل من السياحة نت

وقالت النائبة إن ميدان القلعة يتمتع مبوقع متميز يف قلب القاهرة ويحيط به العديد من ، املزارات السياحية املفتوحة
نبه عدد من املزارات األثرية الهامة األحياء التاريخية كالدرب األحمر والسيدة عائشة والسيدة زينب، ويقع عىل جوا

 .ذات القيمة التاريخية الكبرية، وعىل الرغم من ذلك ال يحظى باالهتامم
 )اليوم السابع( أول صور الكتشافات زاهى حواس داخل منطقة آثار سقارة

لكشف األثرى الجديد الذى من املقرر أن يعلن عنه العامل األثرى الدكتور زاهى حواس ينرش اليوم السابع أول صور ل
 بعد قليل داخل منطقة سقارة األثرية.

 وميثل الكشف مجموعة من املقابر والتى تضم عدد من التوابيت ومجموعة من األواىن الفخارية، والتامثيل.
صحفيني واملصورين ومراسىل القنوات املحلية والعاملية، ومن وقبل اإلعالن عن الكشف األثرى، حرض العرشات من ال

 املقرر أن يعلن الدكتور زاهى عن الكشف األثرى بعد قليل.
 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( وزير النقل يعلن وصول أول جرار أمريكي جديد إلى ميناء اإلسكندرية
النقل عن استقبال ميناء اإلسكندرية أول جرار سكة حديد أمريىك جديد مليناء  أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير

جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية ضمن العقد املربم مع رشكة  100األسكندرية ضمن صفقة  تصنيع وتوريد 
ة الضامن والصيانة و قطع مليون يورو شامل 247.3وابتك األمريكية  ) جرنال إلكرتيك سابقاً ( بتكلفة إجاملية قدرها  

 سنة وبدعم ومتويل من بنك اإلعامر األورويب .  11الغيار للجرارات ملدة 
 األقباط

 )بوابة األهرام( كنيسة ومبنى تابعًا 73املوافقة ىلع توفيق أوضاع 
من قانون تنظيم بناء وترميم  8نة الرئيسية املنصوص عليها ىف املادة وافق مجلس الوزراء عىل توصيات اللج

 24بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس واملباين، واملنعقدة بتاريخ  2016لسنة  80الكنائس، الصادر بالقانون رقم 
 كنيسة ومبنى تابعاً. 73لعدد  2022يناير 

 
 

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%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87/
https://daaarb.com/%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87/
https://www.youm7.com/story/2023/1/26/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9/6061486
https://www.youm7.com/story/2023/1/26/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9/6061486
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000923/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000923/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://gate.ahram.org.eg/News/4024936.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4024936.aspx
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 العسكري املشهدت اتطور
 نقالب الجيش عليه ويخطط لتحجيم نفوذهخبير أمريكي: السيسي يخشى ا

 (21)عربي
كري أكد الخبري االقتصادي األمرييك روبرت سربنبورغ، أن الجيش املرصي أصبح خطرا يهدد رئيس سلطة االنقالب العس

 عبد الفتاح السييس، بعدما غدت املؤسسة العسكرية قوية بشكل هائل اقتصاديا وسياسيا واجتامعيا.
وقال، سربنبورغ، خالل الجزء الثاين من مقابلته  مع اإلعالمي املرصي أسامة جاويش، عرب برنامجه "آخر كالم" املذاع عىل 

املرصي مل يعد خطرا يهدد رخاء البلد فحسب، بل هو خطر  فضائية "مكملني"، والذي عرض يوم األربعاء، إن: "الجيش
 محدق بالقيادة الحالية نفسها، فقد غدا قويا بشكل هائل اقتصاديا وسياسيا واجتامعيا".

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يؤكد ىلع ترحيب الهيئة بتدريب كافة الدارسين 
 ر()بوابة األخبا من الدول األفريقية

شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع والسفري "حسن شوقي " نائب األمني العام 
ربني من الدول للوكالة املرصية للرشاكة من أجل التنمية، حفل تخرج الربنامج التدريبي إلدارة شبكة املعلومات ملتد

, تصميم 2023يناير  24حتى  15مج التدريبي الذي تم تنفيذه يف الفرتة من وتشمل موضوعات الربنا، األفريقية الشقيقة
 وتطوير وابتكار املنتجات بتطبيقات الذكاء اإلصطناعي.

 القوات املسلحة املصرية تشارك يف عروض احتفال الهند بيوم الجمهورية| فيديو
 )بوابة األخبار(

، فيديو مشاركة القوات املسلحة «فيس بوك»ث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عىل نرش السفري بسام رايض املتحد
 املرصية، يف عروض احتفال الهند بيوم الجمهورية، صباح اليوم بحضور السييس ورئيس وزراء الهند ورئيسة الهند.

ت العسكرية الهندية، وانطلقت احتفاالت الهند بعيد الجمهورية بعرض عسكري تخلله عدد من املركبات واملدفعيا
 وذلك بحضور السييس كضيف رشف.

 
 
 

  

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/1489999/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000865/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%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%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4001536/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D8%AA
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

امل سيناء لعبور املسافرين من الجانبني وإدخال واصلت السلطات املرصية، اليوم األربعاء، فتح معرب رفح الربى بش
 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 
 قطاع غزة. الجانبني، وإدخال املساعدات املتنوعة إىل

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.almasryalyoum.com/news/details/2801954
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2801954
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 تطورات املشهد األمني
 )بوابة األخبار( «عفو رئاسي»ة بـنزيالا بمناسبة عيد الشرط 2194اإلفراج عن 

، بشأن اإلفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة السييسنزياًل مراكز اإلصالح والتأهيل، تنفيًذا لقرار  2194ودّع 
عاًما عىل ملحمة  71لبعض املحكوم عليهم، الذين استوفوا رشوط العفو، مبناسبة االحتفال بعيد الرشطة وذكرى مرور 

 الخالدة ملعركة اإلسامعيلية. البطولة
 للسلع املخفضة ببورسعيد« أهالا رمضان»الداخلية تشارك ألول مرة يف معرض 

 )بوابة األهرام(
ا من أعضاء مجلس افتتح محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعددً 

يف بازار بورسعيد الجديد أمام سوق األسامك الحضاري، لتوفري جميع السلع الغذائية وغري « أهاًل رمضان»اإلدارة، معرض 
 الغذائية التي تلبي احتياجات املواطنني.

 )اليوم السابع( مديرية أمن القاهرة توزع بطاطين ىلع املواطنين فى عيد الشرطة
واصلت وزارة الداخلية االحتفاالت بعيد الرشطة بإرشاف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث حرصت مديرية 

 تم توزيع بطاطني عىل املواطنني بالشوارع.أمن القاهرة، بإرشاف اللواء أرشف الجندي مدير أمن القاهرة، حيث 
 يوما 45تمدد حبس الزميل هشام عبد العزيز  محكمة مصرية.. 43التجديد الـ

 الجزيرة()
يوًما، لتتجاوز  45جددت محكمة مرصية، األربعاء، حبس الزميل هشام عبد العزيز الصحفي يف قناة الجزيرة مبارش 

 يوًما. 1350مدة حبسه أكرث من 
واعتقل األمن املرصي هشام ، سنوات ونصف السنة 3وزت مدة اعتقال السلطات املرصية للزميل هشام أكرث من وتجا

أمن دولة، وقررت النيابة اإلفراج عنه بعد  2018لعام  1365، وضمه إىل القضية رقم 2019خالل زيارة عائلية يف يونيو 
  .2019لعام  1956ية رقم ذلك إال أن السلطات أعادت تدويره من خالل حبسه يف القض

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/4001017/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-2194-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4001017/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-2194-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7
https://gate.ahram.org.eg/News/4025044.aspx
https://www.youm7.com/story/2023/1/25/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D8%AF/6061028
https://www.youm7.com/story/2023/1/25/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D8%AF/6061028
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/25/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF
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