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 ميا السيسي يتقدم بالتهنئة لرئيس وزراء االحتالل ىلع توليه منصبه رس 

ايننشال تايمز: شح حاد بالدوالر يف مصر.. وارداته لم تتجاوز ُعشر الكمية ف 
 السنوية 

 لفوائد تلتهم حوالي نصف مصروفات املوازنة املصرية ا 
 صريون يشتكون من القيود ىلع "الدوالر" بعد قرارات املركزيم 

 يسي يواصل التضييق ىلع معتقلين سابقين ظام السن 

 نظيم الدولة يتبنى هجوما استهدف نقطة تفتيش للشرطة املصريةت 

 من املحبوسين احتياطيا 27تعلن إخالء سبيل ” العفو الرئاسي“صر.. م 

 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 ،يةات إعالمـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تطورات السياسة الخارجية
 )الشروق( ىلع توليه منصبه رسميا االحتاللوزراء السيسي يتقدم بالتهنئة لرئيس 

ورصح املتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، وزراء اإلرسائييل عىل توليه منصبه رسمياتقدم السييس، بالتهنئة إىل رئيس ال
اإلرسائييل "بنيامني نتنياهو"،  االحتالل السفري بسام رايض، بأنه خالل اتصال هاتفي، السييس يتقدم بالتهنئة لرئيس وزراء

 عىل توليه منصبه رسمياً ونجاحه يف تشكيل الحكومة اإلرسائيلية الجديدة.
 )بوابة األخبار( رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس البرملان العربي لبحث التعاون

استقبل املستشارعبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس الربملان العريب، 
 لشيوخ والربملان العريب.حيث تناول اللقاء سبل تعزيز ودعم التعاون الثنايئ بني مجلس ا

 وزير الخارجية: استعادة التابوت األخضر من أمريكا بعد جهد دبلوماسي لعدة سنوات
 )بوابة األهرام(

متت بعد جهد دبلومايس لعدة  قال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم اإلثنني، إن استعادة التابوت األخرضمن أمريكا،
سنوات، وميثل نجاحات لوزارة الخارجية الستعادة جزء من إرث مرص ونتيجة للتعاون مع الواليات املتحدة الستعادة 

 اآلثار املهربة.
حضور القائم بأعامل سفارة جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي مشرتك مع الدكتور أحمد عيىس، وزير السياحة واآلثار يف 

الواليات املتحدة األمريكية بالقاهرة، وذلك لتسليم تابوت أثري "التابوت األخرض" الذي استعادته مرص مؤخرًا من 
 الواليات املتحدة األمريكية.

   

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=01012023&id=3126433a-8069-427e-be62-0dab7c137808
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012023&id=3126433a-8069-427e-be62-0dab7c137808
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3980797/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3980797/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/3938967.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية

السيسي يوقع تعديل قانون بمنح التزام بناء وتشغيل وصيانة محطة الحاويات 
 )بوابة األخبار( دمياط الثانية بميناء

مبنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية  2022لسنة  26بتعديل القانون رقم  2022لسنة  174وقع السييس قانون رقم 
 ( مبيناء دمياط.1واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية )تحيا مرص 

)بوابة يوجه باستمرار العمل ىلع حصر األراضي يف محيط القاهرة الكبرى  يالسيس
 األخبار(

اجتمع السييس مع اللواء أمري سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراين، واللواء أحمد العزازي رئيس 
 الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.

تكامل آليات العمل بني القطاعات املعنية بالدولة من أجل إضافة املزيد من املساحات  باستمرار السييسوقد وجه 
 الجديدة للرقعة الزراعية املستصلحة يف توشىك مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة املنطقة.

ى، الستغاللها سواء بالتطوير العمراين أو باستمرار العمل عىل حرص األرايض يف محيط القاهرة الكرب  السييسوجه  كام
السكني أو الخدمي، مبا يتكامل مع شبكة الطرق واملحاور الحديثة، وكذا يتناغم مع جهود الدولة لتوفري مختلف 

 الخدمات للمواطنني، فضاًل عن املساهمة يف استعادة الوجه الحضاري للعاصمة.
)بوابة معات العمرانية الجديدة السيسي يوقع تعديل قانون الشهر العقاري باملجت

 األخبار(
، يف شأن تنظيم بعض 2018لسنة  27، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2022لسنة  177وقع السييس، قانونا برقم 

 نرش القانون يف الجريدة الرسمية.، يف املجتمعات العمرانية الجديدة أحكام الشهر العقاري
تعزيز جهود صندوق مصر السيادي لتحقيق االستغالل األمثل السيسي يوجه ب

 )الشروق( ألصول وممتلكات الدولة
وزراء، واللواء عباس كامل رئيس املخابرات العامة، والدكتورة هالة مصطفى مدبويل رئيس مجلس المع اجتمع السييس، 

االجتامع  تناول ،دير التنفيذي لصندوق مرص السياديالسعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، وأمين سليامن امل
 متابعة نشاط "صندوق مرص السيادي".

وشهد االجتامع عرض مجمل نشاط "صندوق مرص السيادي" خالل الفرتة املاضية، حيث ساهم الصندوق منذ 
مليار جنيه،  37مرشوعاً وقيمة حوايل  14بي املبارش بعدد % من إجاميل االستثامر األجن43تأسيسه يف جذب 

 والتي تركز عىل عدد من القطاعات الهامة لالقتصاد املرصي، خاصًة الهيدروجني األخرض وتحلية املياه والتعليم.
وتم كذلك عرض الرشاكات التي أبرمها "صندوق مرص السيادي" مع عدد من الصناديق السيادية العربية 

ة ودورها يف توفري فرص استثامر مشرتكة، فضالً عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية والعاملي
 تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثامرية متنوعة وجاذبة.

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/3980722/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3980722/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3980028/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3980028/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3980028/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3980303/1/%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%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%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%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3980303/1/%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%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%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%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3980303/1/%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%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%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%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012023&id=6d7a833e-1d3f-4662-a8f3-4fea37b4e04e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012023&id=6d7a833e-1d3f-4662-a8f3-4fea37b4e04e
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 تناقش طلبي إحاطة حول توقف أعمال التنقيب عن اآلثار بالبحيرة« إعالم النواب»
 )الوطن(

تجتمع لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار مبجلس النواب، اليوم االثنني، برئاسة النائبة درية رشف الدين؛ ملناقشة ما جاء يف 
بتل آثار طلبي اإلحاطة اللذين تم تقدميهام، األول من قبل النائب بالل النحال حول توقف أعامل البحث والتنقيب 

سيدى عطية يف مركز املحمودية بالبحرية، والثاين للنائب محمد عبد السالم حجازي حول إنهاء إجراءات قرار إزالة 
البيوت املوجودة عىل أرض اآلثار داخل قرية صعيف يف مركز إيتاي البارود داخل مبحافظة البحرية، وتسليم هذه األرض 

 للوحدة املحلية.
السيسي يتابع جهود وزارة الكهرباء الخاصة بالتغذية الكهربائية للمشروعات 

 (الشروق) القومية
مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة، السييس، مع اجتمع 

الهيئة الهندسية للقوات  واللواء أحمد الشاذيل رئيس هيئة الشئون املالية للقوات املسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس
ة الخاصة مبرشوعات التغذية الكهربائية ملرشوعات استصالح األرايض عىل بتوفري املوارد املالي السييسووجه ، املسلحة

امتداد الرقعة الجغرافية للجمهورية، أخذاً يف االعتبار ما متثله تلك املرشوعات من زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع نطاق 
 تكاملة للدولة.االمتداد العمراين وإنشاء مجتمعات جديدة، وذلك يف إطار االسرتاتيجية التنموية امل

 
   

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/6389348
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012023&id=a9fe4488-486d-4a61-88fa-4021b9f7babf
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 تصاديتطورات املشهد االق
 : شح حاد بالدوالر يف مصر.. وارداته لم تتجاوز ُعشر الكمية السنويةفايننشال تايمز

 (21عربي)
ترضب مرص أزمة شح حادة للدوالر أدت إىل خلل جسيم يف حركة التجارة واالسترياد من الخارج، حيث ترتاكم بضائع يف 

  عىل وجه الخصوص.مليار دوالر، ما ينذر بكارثة ترضب األمن الغذايئ 9.5املوانئ مبا قيمته 
" ؛ إن املأزق الذي يعيشه املستوردون بسبب نقص العملة 21وقالت صحيفة "فايننشال تاميز" يف تقرير ترجمته "عريب

فرباير، الصعبة يشمل الكثري من األعامل، حيث متخضت أول ثالثة أسابيع من الغزو الرويس الشامل ألوكرانيا يف شهر 
ين مليار دوالر من هذا البلد العريب األكرث كثافة من حيث السكان، وذلك لدى مسارعة عن خروج ما يقرب من عرش

 املستثمرين األجانب بالهرب إىل مالذات آمنة.
 (21عربي) الفوائد تلتهم حوالي نصف مصروفات املوازنة املصرية

، 2022/2023الربع األول من العام املايل الحايل  أشارت بيانات وزارة املالية املرصية حول أداء املوازنة العامة للدولة خالل
يف املائة من  46.5سبتمرب املايض، إىل بلوغ النصيب النسبي لفائدة الدين يوليو املايض وحتى نهاية عن الفرتة من بداية 

ن مخططا لها، ليتدىن نصيب إجاميل املرصوفات، األمر الذي أثر عىل تراجع النصيب النسبي لباقي بنود املرصوفات كام كا
يف املائة من املرصوفات  8يف املائة كان مخططا لها، واالستثامرات الحكومية إىل  17يف املائة مقابل  13.5الدعم إىل 

 يف املائة كان مخططا لها. 18مقابل أكرث من 
 )بوابة األهرام( 2023ألذون الخزانة يف « املالية»مليار جنيه قيمة أول طروحات  35

 .2023مليار جنيه اإلثنني يف أول طروحات  35يطرح البنك املركزي لصالح وزارة املالية أدوات دين قصرية األجل بقيمة 
 مليار جنيه. 13.5يوما بقيمة  91جلسة عطاءات األوراق الحكومية، تطرح الوزارة أذون استحقاق  ويف

 مليار جنيه. 21.5يوما بقيمة  273يف الجلسة ذاتها، تطرح الوزارة أذون استحقاق 
 )الوطن( مليار جنيه قيمة مدخرات األفراد يف البريد املصري 492.3البنك املركزي: 

ر جنيه يف العام مليا 492.3كشف البنك املركزي املرصي، عن ارتفاع قيمة مدخرات األفراد لدى قطاع الربيد لتسجل 
، 2020/2021ايل  مليار جنيه يف العام امل 308.2وبلغت أصول قطاع الربيد املرصي ، %7.8، مبعدل منو 2020/2021ملايل ا

مليار جنيه   278وأضاف املركزي يف تقريره، أن استثامرات استثامرات قطاع الربيد ارتفعت لتسجل ، %13.8مبعدل منو 
 مكاتب. 4106%، كام ارتفع عدد مكاتب الربيد ليسجل 10.8،  مبعدل منو 2020/2021يف العام املايل 

 مدبولي: خطة لسداد متأخرات املوردين بالتنسيق مع البنك املركزي
 )الشروق(

فى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، إن الغرف التجارية اشتكت من وجود متأخرات للموردين، موكدا قال مصط
فيذ بالفعل، وبدأ وأضاف أن الخطة دخلت حيز التن، أخرات بالتنسيق مع البنك املركزيوضع خطة لسداد املت

 ع املقبلة.ونوه بأن الحكومة تهدف إىل الخروج من هذه األزمة خالل األسابي ،سداد املتأخرات

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/1485336/FT-%D8%B4%D8%AD-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1485304/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/3936859.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3936859.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6387086
https://www.elwatannews.com/news/details/6387086
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31122022&id=c0c161b2-01de-4ea2-a084-2cade5013df5
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حماية املنافسة واإلجراءات الضريبية والشهر »يصدق ىلع تعديل أحكام  السيسي
  بوابة األهرام() «العقاري

بتعديل بعض أحكام  2022لسنة  175نرشت الجريدة الرسمية يف عددها الصادر اليوم، تصديق السييس عىل قانون رقم 
 .2005لسنة  3قانون حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية، الصادر بالقانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الرضيبية املوحد  2022لسنة  176السييس، عىل نص القانون رقم كام صًدق 
بتعديل بعض أحكام  2022لسنة  177عىل القانون رقم  السييسكذلك صدق ، 2020لسنة  206الصادر بالقانون رقم 

 جتمعات العمرانية الجديدة.يف شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري يف امل 2018لسنة  27القانون رقم 
مليون  850.. البنك املركزي املصري يطرح أذون خزانة بقيمة 2023أول عطاءات 

 )بوابة األهرام(دوالر 
 .يطرح البنك املركزي لصالح وزارة املالية اإلثنني أدوات دين حكومية قصرية األجل بالدوالر األمرييك

 مليون دوالر. 850يوما بقيم  364ويف جلسة عطاءات األوراق املالية الحكومية، من املقرر طرح أذون استحقاق 
مليار  1.6نوفمرب املايض حينام طرح أذون بقيمة  14خمسة عطاءات دوالرية  كان آخرها يف  2022وطرح البنك يف 

ح اعتامدات مستندية إلدخال السلع وضبط األسعار يف تستخدم الوزارة جزءا من الطروحات الجديدة يف فت، دوالر
 السوق املحلية، بحسب خرباء.

 )الشروق( مليار دوالر خالل ديسمبر 6.25 بـمدبولي: اإلفراج عن بضائع من املوانئ 
قال الدكتور مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، إن األسبوع األخري من شهر ديسمرب الجاري شهد اإلفراج عن بضائع 

وأضاف أن هذا املبلغ يُضاف إىل الخمسة مليارات دوالر التي أفرج بها عن ، مليون دوالر 236من املوانئ بقيمة مليار و
 ديسمرب. 23إىل  1بضائع من املوانئ خالل الفرتة من 

 مليار دوالر قيمة اإلفراج عن بضائع من املوانئ خالل شهر ديسمرب. 6.25وأوضح أن 
 (الشروق) عضو شعبة املستوردين: مفيش أزمة دوالر يف مصر لكن تالعب وإتجار

كشف أحمد شيحة، عضو شعبة املستوردين بالغرفة التجارية، أن هناك يف الخارج من ال يريد مرص دولة مستقرة، ولكنه 
عب وإتجار ، أنه ال توجد أزمة يف الدوالر مبرص، ولكن هناك تال وتابع ، مستقرة حتى يستطيع التحكم فيهايريدها غري

وأكد أحمد شيحة، عضو شعبة املستوردين بالغرفة التجارية، أن هناك من كان يتعامل مع  ،يف الدوالر خلق األزمة
 رشكات متخصصة يف تهريب العملة الصعبة للخارج.

 (21)عربي مصريون يشتكون من القيود ىلع "الدوالر" بعد قرارات املركزي
م بطاقات اشتىك مرصيون من تأثر حياتهم اليومية بشكل كبري، بعد قرار البنك املركزي املرصي بتقييد استخدا

ب قفا أكرب لبطاقات أخرى حسدوالر يف الشهر لبعض البطاقات، وس 100االئتامن للدفع بالعملة الصعبة إىل 
وأرجع البنك املركزي القرار إىل رصد مامرسات مخالفة يف سوق النقد األجنبي، لكن مستخدمي مواقع  ،نوعها

 .يف النقد األجنبي مبرص بسبب سياسيات الحكومة التواصل االجتامعي قالوا إن القضية تعود إىل النقص الحاد

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/3937255.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3936791.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3936791.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31122022&id=b23e369e-b634-4a07-9d25-5fab4aa204c1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31122022&id=b23e369e-b634-4a07-9d25-5fab4aa204c1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012023&id=1f134fdb-df8f-4c1d-be8e-c9be719d7c33
https://arabi21.com/story/1484877/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
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اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر والبنك اإلسالمي بمختلف  13التخطيط: توقيع 
 )الشروق( املجاالت

لالجتامعات السنوية ملجموعة البنك اإلسالمي  47قالت وزارة التخيط والتنمية االقتصادية، إن استضافة مرص للدورة الـ 
 13لالجتامعات، توقيع  47وشهدت الدورة الـ ، 2022ت من أبرز األحداث خالل عام برشم الشيخ، جاء 2022للتنمية 

ة ومذكرة تفاهم بني الجهات املرصية الرشيكة والبنك اإلسالمي واملؤسسات األعضاء يف مختلف املجاالت الحيوية، اتفاقي
منها توقيع خطاب نوايا لتعزيز الصادرات املرصية من املرشوعات الصغرية واملتوسطة بني وزارة قطاع األعامل العام، 

ا توقيع خطاب نوايا بني وزاريت التخطيط والتجارة والصناعة مع واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، وكذ
 املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة وجمعية املصدرين املرصيني "إكسبولينك" إلنشاء أكادميية التصدير.

 (21)عربي 2023قفزة جديدة ألسعار السلع التموينية يف مصر بأول أيام 
بارتفاع جديد لألسعار حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبرص زيادة  2023يستقبل املرصيون عامهم الجديد 

أسعار بعض السلع التموينية مجددا، والتي تشمل الزيت والسكر واألرز والدقيق، بدءا من يناير، رغم تثبيت قيمة 
 11% حيث سريتفع سعر الدقيق من 80% و 20وترتاوح الزيادة ما بني ، نواتس 5قدي لرشاء تلك السلع منذ الدعم الن
جنيها بدال  30مل إىل  800جنيه، وعبوة الزيت  10.5جنيها لكل كيلو بدال من  14جنيها، و األرز املعبأ إىل  20جنيها إىل 

 قع "مدى مرص" املحيل.جنيه، بحسب وثيقة اطلع عليها مو  10.5جنيها بدال من  14جنيها، والسكر إىل  25من 
 (اليوم السابع)الحكومة تنفى تقليص املخصصات املالية للمعاشات 

كشف املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء إنه ىف ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص املخصصات املالية 
للمعاشات تزامناً مع األزمة االقتصادية العاملية، تواصل املركز مع الهيئة القومية للتأمني االجتامعي، والتي نفت تلك 

صات املالية للمعاشات تزامناً مع األزمة االقتصادية العاملية، ُمشددًة عىل التزام األنباء، ُمؤكدًة أنه ال صحة لتقليص املخص
الدولة بالوفاء بجميع املستحقات واالمتيازات التأمينية املقررة ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم دون تقليصها أو 

 .عيدها الدوريةُمؤكدًة عىل أن وزارة املالية ملتزمة بسداد االلتزامات يف موا، املساس بها
 

  

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=31122022&id=bde36b62-934d-46b9-b949-c6c619f3660e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31122022&id=bde36b62-934d-46b9-b949-c6c619f3660e
https://arabi21.com/story/1485222/%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-2023
https://www.youm7.com/story/2023/1/2/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/6029675
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 يحور املجتمعت املاتطور
 مؤسسات دينية

 (21)عربي تأجيل الحكم ىلع مبروك عطية بقضية "السيد املسيح" )شاهد(
ق بالحكم عىل الداعية املثري للجدل مربوك عطية، بسبب قضية ازدراء األديان، عقب اإلساءة أجلت محكمة مرصية، النط
وقالت صحف مرصية، إن محكمة جنح السالم،  أجلت الخميس النطق بالحكم عىل عطية ، للسيد املسيح عليه السالم

اتهم بها بالسخرية من السيد  ورفع محامون ورجال دين أقباط قضية عىل عطية، بعد عبارة، يناير املقبل 26حتى 
 املسيح قبل عدة شهور، بعد قوله "بال السيد املسيح بال السيد املريخ، كلهم سادة".

 السياحة

سائحا.. تعويم باخرة نيلية ثانية بعد جنوحها أمام مرسى معبد كوم  91ىلع متنها 
 )درب( أمبو بأسوان

، بعد جنوحها أمام ”برنيس“لنيلية نجحت األجهزة املعنية مبركز كوم أمبو شاميل محافظة أسوان يف تعويم الباخرة ا
وتعد الباخرة هي الثانية التي تتعرض للجنوح يف ، سائحا من عدد من الجنسيات 91مرىس معبد كوم أمبو، وعىل متنها 

ساعة، قبل نجاح األجهزة املعنية يف تعويم السفينة األوىل، ثم تعويم الثانية الحقا، لتستكمال  48املنطقة ذاتها خالل 
كانت األجهزة األمنية تلقت إخطارا بجنوح الباخرة األوىل أمام مرىس معبد كوم أمبو، وعىل متنها ،  السياحيبرنامجهام

وبعد أقل من يومني، شهد مرىس معبد ، سائحا من مختلف الجنسيات، وتم تعوميها لتستكمل رحلتها السياحية 117
 الزمة، إلعادة تسيريها واستكامل الرحلة.كوم أمبو، جنوح باخرة سياحية جديدة، وتم الدفع باملعدات ال

 الزراعة

)املصري  ملفات زراعية لخدمة األمن الغذائي يف لبنان 5وفد مصري يبحث تطوير 
 اليوم(

يسية تضم الصوب الزراعية وزراعة األنسجة، مجاالت رئ 5تخطط لبنان لالستفادة من الخربات الزراعية املرصية يف 
واالستزراع السميك وتطوير صناعة النحل اللبناين، وتطوير زراعات املحاصيل عالية القيمة للتخفيف من العجز يف تلبية 

 احتياجاتها من املحاصيل الغذائية وزيادة قدرتها عيل الصادرات وتحقيق األمن الغذايئ.
لنقابات الزراعية يف لبنان عىل االعتامد عيل التعاون بني بيوت الخربة ممثلة يف نقابة وتعتمد الخطة وفقا لخرباء ا

 الزراعيني املرصية ونظريتها يف لبنان، بالرشاكة مع القطاعات الحكومية ممثلة يف وزاريت الزراعة يف البلدين.

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/1484934/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://daaarb.com/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-91-%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86/
https://daaarb.com/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-91-%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%86/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2782003
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2782003
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2782003
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 الطرق واملواصالت

 لحديد بالسويسقائد قطار يمنع كارثة االصطدام بأتوبيس ىلع شريط السكة ا
 )بوابة األخبار(
 من السويس أثناء رحلته متجها إىل اإلسامعيلية من منع كارثة عىل رشيط السكة الحديد.  102نجح قائد قطار رقم 

وتالحظ لقائد القطار "بشندي محمد" ومساعده عبور أتوبيس من عىل رشيط السكة من مكان غري مخصص للعبور 
 وقف األتوبيس عىل سكتي الطالع والنازل األمر الذي أنذر بكارثة محققة. وفجأة ت

 وعىل الفور، تم الرباط املفاجئ للقطار ومتكن السائق من الوقوف قبل األتوبيس وقبل أن يصطدم به.
 )بوابة األخبار( مليناء اإلسكندرية« تالجو»وصول القطارين الثالث والرابع من 

علن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن وصول القطارين الثالث والرابع مليناء اإلسكندرية  من قطارات أ 
قطارات  6قطارات مكيفة جديدة )  7الفاخرة ضمن العقد املربم بني وزارة النقل ورشكة تالجو األسبانية لتوريد « تالجو»

يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، كام أنه من املخطط وصول  مليون 157+ قطار هدية للشعب املرصي ( بإجامىل 
 باقي القطارات تباًعا.

 
 
 

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/3980660/1/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3981350/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3981350/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AA
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 العسكري املشهدت اتطور
 اديمية العسكريةالقوات املسلحة تحتفل بانضمام الطالب املستجدين باألك

 الشروق()
نظمت القوات املسلحة حفل إنضامم الطلبة املستجدين املقبولني باألكادميية العسكرية املرصية والكليات العسكرية 

 .( حربية وما يعادلها من الكليات119من الدفعة )
القوات املسلحة تنظم زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين بالخارج لقيادة قوات 

 )بوابة األخبار( الصاعقة
نظمت القوات املسلحة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون املرصيني بالخارج زيارة لوفد من شباب مرص الدارسني 

سة فلوباتري كولدج بكندا ملقر قيادة قوات الصاعقة، بحضور السفرية  سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وخريجى مدر 
وشئون املرصيني بالخارج، وذلك لتعريف شباب املرصيني بالخارج عىل القدرات القتالية العالية التى متتلكها القوات 

 املسلحة وتنمية روح الوالء واإلنتامء .
القوات املسلحة تنظم احتفالية ألبطال قادرون باختالف بمناسبة اليوم العاملي 

 )بوابة األهرام( ألصحاب الهمم
ف القوات نظمت القوات املسلحة احتفالية ألبطال قادرون باختالف، تزامنًا مع اليوم العاملى ألصحاب الهمم مبتح

الجوية، مبشاركة الدكتورة نيفني القباج وزيرة التضامن االجتامعى والدكتورة نيفني الكيالىن وزيرة الثقافة وعدد من قادة 
 القوات املسلحة والشخصيات العامة.

 )الوطن( السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة
قال السفري بسام رايض، املتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السييس، يجتمع باللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة 

 الهندسية للقوات املسلحة، ملتابعة املوقف التنفيذي واملخطط الزمني ملرشوعات الهيئة عىل مستوى الجمهورية.
)بوابة  رات مجهزة لتدريب الشباب ىلع الحرفوزير اإلنتاج الحربي: تخصيص سيا

 األخبار(
شهد املهندس محمد صالح الدين مصطفى وزير الدولة لإلنتاج الحريب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بني "قطاع 

إنشائها هو مساعدة ويعترب الهدف من ،  ورشكة "ابدأ لتنمية املرشوعات"التدريب" التابع لوزارة اإلنتاج الحريب
املستثمرين سواء أكانوا رشكات متعرثة أو رشكات قامئة بالفعل بالقطاع الخاص وذلك ما يعمل عليه محور دعم 

  الصناعة.

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=01012023&id=7fa0fb44-1665-4694-8106-cc2c4ed09dbe
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3979926/1/%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%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3979926/1/%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%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85
https://gate.ahram.org.eg/News/3938114.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3938114.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6387662
https://www.elwatannews.com/news/details/6387662
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3981335/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3981335/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3981335/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84
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 طورات املشهد السيناويت
 (21)عربي تنظيم الدولة يتبنى هجوما استهدف نقطة تفتيش للشرطة املصرية

 أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة للرشطة يف مدينة اإلسامعيلية رشق مرص.
 طقة باسمه.جاء ذلك يف بيان، أصدره التنظيم، ونقلته "وكالة أعامق" النا

وذكر البيان الذي ذيل باسم "والية سيناء" املبايعة لتنظيم الدولة، أن مسلحني تابعني له هاجموا حاجزا أمنيا، يف مدينة 
وتحدث البيان عن قتىل ومصابني يف صفوف الرشطة، دون اعرتاف مبقتل أحد ، اإلسامعيلية رشق مرص، باألسلحة الرشاشة

والجمعة، فتح مسلحون النار عىل قوات الرشطة يف ، متلفز عن مسؤوليته عن الهجوم أفراد التنظيم أو تقديم دليل
 شخصا عىل األقل. 12اإلسامعيلية، ما أدى ملقتل ثالثة من أفراد الرشطة ومسلح واحد، وإصابة 

 جزيرة()ال شرطيين يف هجوم ىلع حاجز أمني باإلسماعيلية 3مقتل 
آخرون بينهم ضابط باعتداء استهدف حاجزا أمنيا يف مدينة اإلسامعيلية )شامل رشق  4قُتل ثالثة رشطيني وأصيب 

 العاصمة املرصية(، بحسب مصادر أمنية وطبية.
)املصري  تقبال املعتمرين الفلسطينيينفتح معبر رفح البري بشمال سيناء الس

 اليوم(
واصلت السلطات املرصية، اليوم االثنني، فتح معرب رفح الربى بشامل سيناء الستقبال املعتمرين الفلسطينيني وعودة 

 املسافرين وإدخال املساعدات املتنوعة ومواد إعادة اإلعامر إىل قطاع غزة.
تقبل اليوم االثنني، املعتمرين الفلسطينيني متهيدا لنقلهم إىل مطار القاهرة وقالت املصادر إن معرب رفح الربى سيس

 الدويل للسفر إىل األرايض العربية السعودية ألداء مناسك العمرة.
 وأضافت املصادر أن العمل يف اتجاه املغادرة مستمر، بينام يقترص السفر يف اتجاه الوصول عىل املعتمرين فقط.

 (املصري اليوم) استئناف فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء
استأنفت السلطات املرصية، اليوم، فتح معرب رفح الربي يف شامل سيناء، يف كال االتجاهني لعبور املسافرين الفلسطينيني 

 ومي الجمعة والسبت للعطلة األسبوعية.وإدخال املساعدات املتنوعة إىل قطاع غزة، وذلك بعد إغالقه ي
وأكد مصدر مسؤول باملعرب استئناف فتح املعرب عقب العطلة األسبوعية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مع تواجد 

 األطقم اإلدارية باملعرب لتيسري إجراءات عبور املسافرين الفلسطينيني يف كال االتجاهني.
مايو من العام املاىض، الستقبال  16املعرب استثنائيا اعتبارا من يوم األحد املوافق وكانت السلطات املرصية فتحت 

الجرحى واملصابني والحاالت اإلنسانية وإدخال املساعدات املتنوعة ومواد البناء وإعادة األعامر إىل قطاع غزة، 
 عالوة عىل عبور العالقني من الجانبني.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1485270/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/12/31/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2782494
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2782494
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2782494
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2781731
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 تطورات املشهد األمني
 الجوع بعد السجن.. نظام السيسي يواصل التضييق ىلع معتقلين سابقين

 (21)عربي
يشتيك معتقلون سابقون يف مرص من تضييق السلطات عليهم بعد اإلفراج عنهم، وحرمانهم من العمل، ليعانوا من 

األكادميي املرصي والضابط املهندس السابق يف الجيش  ومل يتمكن، ضيق الحال بعد أن عانوا سابقا من ضيق الزنازين
املرصي، الذي أفرج عنه حديثا، الدكتور محمد محيي الدين، من العودة لعمله يف كلية الهندسة بجامعة بني سويف، 

هر أش 4سنوات و 3وقىض محيي الدين نحو ، ا اآلن حالة من اإلفقار والتجويعوملّح إىل أن الحرية التي نالها يقابله
، عىل خلفية انتقاده سياسات السييس، ورفضه التعديالت الدستورية املثرية للجدل، 2019بالسجن، إثر اعتقاله يف فرباير 

 ثم أفرج عنه يف يونيو املايض، ليظل عاجزا منذ ذلك الوقت عن العودة إىل عمله.
 )درب( ”مذبحة الريف األوروبي“أشخاص يف  5الجنايات تقضي بإعدام املتهم بقتل 

أشخاص يف مزرعة بالشيخ زايد يف القضية املعروفة إعالميا  5حياة  قضت محكمة جنايات الجيزة، عىل املتهم بإنهاء
  .باإلعدام شنقا” ورويبمذبحة الريف األ ”بـ

وحددت  ويف وقت سابق أحالت املحكمة بالجلسة السابقة املتهم إىل فضيلة املفتي الستطالع رأيه الرشعي يف إعدامه،
 .جلسة اليوم، للنطق بالحكم

 )بوابة األهرام(من مبادرة "كلنا واحد"  23املرحلة الـ  الداخلية تواصل فعاليات
، التى من املقرر السييسواصلت وزارة الداخلية فعاليات املرحلة الثالثة والعرشين من مبادرة )كلنا واحد( تحت رعاية 

كانت الوزارة قد قررت مد ، فة السلع الغذائية وغري الغذائية، لتوفري كا2023 أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعام
حتى نهاية شهر يناير  2022سبتمرب  1فعاليات املرحلة الثالثة والعرشين من مبادرة )كلنا واحد(، والتى تم إطالقها يوم 

 . 2023لعام 
 (الجزيرة) املحبوسين احتياطيا من 27تعلن إخالء سبيل ” العفو الرئاسي“مصر.. 

 .2023محبوًسا احتياطيًا، وذلك بأول دفعة إفراجات يف عام  27أعلنت لجنة العفو الرئايس مبرص، األحد، إخالء سبيل 
وقال محمد عبد العزيز عضو اللجنة النائب إن نيابة أمن الدولة العليا )معنية بقضايا األمن القومي( قررت إخالء سبيل 

 محبوًسا احتياطًا يف أول أيام العام الجديد، وفق بيان نرشه عرب صفحته عىل فيسبوك. 27
، 2022و 2021و 2018ن يف قضايا بني أعوام ونرش عبد العزيز قامئة بأسامء املفرج عنهم، مشريًا إىل أنهم متهمو 

 دون تحديد التهم املوجهة إليهم.
سياسيون ومحامون وسجناء رأي يطالبون باإلفراج عن شريف الروبي بعد أشهر 

 )درب( من حبسه احتياطيا
طالب سياسيون ومحامون وسجناء رأي سابقني، باإلفراج عن الناشط السيايس رشيف الرويب، بعد أشهر من إعادة 

الحرية “ارك يف الفيديو الذي نرشته حملة وش، حبسه احتياطيا يف قضايا سياسية بعد إخالء سبيله بأسابيع قليلة

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/1485037/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d8%b6%d9%8a-%d8%a8%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%82%d8%aa%d9%84-5-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d8%b6%d9%8a-%d8%a8%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%82%d8%aa%d9%84-5-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7/
https://gate.ahram.org.eg/News/3937880.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3937880.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-27
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b3%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b3%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84/
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، املحامي زياد العليمي واملحامية الحقوقية ماهينور املرصي والناشط عبد الرحمن طارق موكا واملحامي ”لرشيف الرويب
جاين نفكركم بصاحبنا رشيف الرويب اليل قىض سنني من عمره يف السجن بدون “وقالت الحملة:  ،محمد فتحي وآخرين

 ”. لمحاكام يف أي قضية من التي سجن عليهاإحالته ل
محبوسا احتياطيا  27أحمد بدوي واملمثل حمادة صميدة .. ننشر أسماء  تضم الناشط

 ()درب مخلى سبيلهم اليوم ضمن دفعة جديدة من اإلفراجات
ضمن محبوسا احتياطيا، تم تنفيذ قرار إخالء سبيلهم،  27نرش املحامي وعضو لجنة العفو الرئايس طارق العويض، أسامء 

 املحبوسني املخىل سبيلهم يف قضايا ذات طابع سيايس بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا. دفعة جديدة من
  .كان العويض كشف عن قرارات باإلفراج عن دفعة جديدة من املحبوسني احتياطيا يف قضايا ذات طابعا سياسيا

  

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%aa%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b5%d9%85%d9%8a/
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