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 السيسي يستعرض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة  

 نتقادات يف النواب لعودة طوابير الخبز: يجب محاكمة الحكومة ا 

 نى لألجور بالقطاع الخاص بمصر.. تآكل قبل تطبيقه لحد األدا 

 % 25نكا األهلي ومصر يطرحان شهادة ادخارية جديدة بعائد ب 

 ىلع التوالي  25ستمرار انكماش نشاط القطاع الخاص بمصر للشهر الـا 

 مليار دوالر  2.6بمبلغ ” CH-47F Chinookشينوك “صر تشتري مروحيات م 

 الء عبد الفتاح يف رسالة من سجنه: الثقب األسود ابتلعنيع 

 ر حكومي بضم طالب معاهد معاوني األمن لنظام التأمين الصحيراق 

 هذا العدد: يف
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 تطورات السياسة الخارجية
أيام.. انعقاد اجتماعات االتحاد البرملاني العربي يف القاهرة برئاسة  4ىلع مدار 

 )الشروق( بحرينية
لالتحاد الربملاين العريب، والتي ترتأسها مملكة البحرين يف  29أيام، اجتامعات الدورة  4األربعاء وعىل مدار  تنطلق، اليوم

لشعبة دورتها الحالية برئاسة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاين لرئيس مجلس النواب البحريني، ومبشاركة ا
 . الربملانية مبملكة البحرين

لدورة الحالية اجتامعات للجنة التنفيذية واجتامعات اللجان الخاصة، واجتامع الفريق القانوين، ولجنة وتضم اجتامعات ا
 جائزة التميز الربملاين العريب.

 يناير الجاري. ٧يناير يف فندق فورسيزون نايل بالزا وحتى يوم  ٤وتستمر فعاليات اجتامعات الدورة الحالية منذ 
ائيلى األقصى وتؤكد رفض أية اجراءات أحادية مصر تأسف القتحام مسئول إسر

 )بوابة األخبار( بالقدس
أعربت جمهورية مرص العربية يف بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثالثاء، عن أسفها القتحام مسئول رسمي بالحكومة 

قوات اإلرسائيلية، مؤكدًة عىل رفضها التام اإلرسائيلية الجديدة املسجد األقىص بصحبة عنارص متطرفة تحت حامية ال
وحذرت مرص من التبعات السلبية ملثل هذه ، تاريخي القائم يف القدسألية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوين وال

 ضبط االجراءات عىل األمن واالستقرار يف األرايض املحتلة واملنطقة، وعىل مستقبل عملية السالم، داعيًة كافة األطراف إىل
 النفس والتحيل باملسئولية واالمتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج األوضاع.

 )الوطن( وزير االتصاالت يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون التكنولوجي
لوجيا املعلومات مع السيد أجيت جوبتيه سفري الهند بالقاهرة؛ حيث التقى الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنو 

 تم خالل اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون املشرتك بني مرص والهند ىف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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 تطورات السياسة الداخلية

تجار نواب خالل الجلسة العامة يطالبون بإقالة وزير التموين: سلمت الشعب لل
 )بوابة األخبار( الجشعين

طالب النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب، بإقالة او استقالة وزير التموين عيل املصيلحي، قائال: الوزارة 
ا يف واتهم النائب، وزارة التموين بتعظيم دور املحتكرين وعدم القيام بدوره، لمت الشعب املرصي للتجار الجشعنيس

 ضبط االسعار يف األسواق، مضيًفا "الغالء فاق الحد والتصور أين دور الوزارة؟".
وقالت النائبة ألفت املزالوي، عضو مجلس النواب، موجهة حديثها لوزير التموين: "انت ما ينفعش تكمل معانا"، 

 متابعة: "أنت وزير مأزوم".
 )الشروق( ائد أرجل الفراخكريم السادات رافضا سياسات التموين: بيكلمونا عن فو

وجه النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، انتقادات لسياسات وزارة التموين خالل توجيه طلب إحاطة لوزير 
وأشار السادات، إىل حديث أحد املسؤولني املحسوبني عىل وزراة التموين ، الداخلية، عيل املصيلحيوالتجارة التموين 

يف برنامج تليفزيوين عن فوائد أرجل الفراخ، وقال: "خرج علينا يف أحد الربامج يتحدث عن فوائد أرجل الفراخ وقيمتها 
 الغذائية، يف صورة من صور االنفصال عن واقع األزمة".

 )الشروق( لتموين يعترف للنواب بضعف الرقابة ىلع األسواقوزير ا
نظام لتداول ن عدم وجود قال وزير التموين عىل املصيلحي، إن الفالح ليس له دخل يف أزمة ارتفاع أسعار األرز، مضيفا أ 

وحول غياب الرقابة عىل األسواق، أكد املصيلحي أن الرقابة عىل األسواق ضعيفة جدا، مضيفا: ، سلعة معينة خطر داهم
مل يتم أي تعاقد بإعالن مع أحد لتلك األغراض، هناك قرار سابق من الحكومة مبنع  1995"هذا أمر حقيقى فمنذ عام 

 برشوط والبديل هو االنتداب من جهات حكومية أخرى".التعيني ىف الحكومة إال 
مجلس الوزراء ينفي إصدار قرار بتحصيل ضرائب ىلع حسابات املصريين بالخارج من 

 )درب( املستوردين للسيارات
نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء، ما تداولته بعض املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتامعي، بشأن إصدار 

 سابات املرصيني بالخارج املستوردين للسيارات.قرار بتحصيل رضائب عىل ح
وأشار املركز، إىل تواصله مع وزارة املالية، والتي نفت تلك األنباء، ُمشددًة عىل أنه ال توجد أي نية أو دراسة لفرض 

 رضائب عىل حسابات املرصيني بالخارج املستوردين للسيارات.
 بوابة األخبار() السيسي يستعرض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

محمد معيط وزير املالية، والسيد السيد ى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، و عقد السييس اجتامعا مع مصطف
القصري وزير الزراعة واستصالح األرايض، واللواء محمد صالح الدين وزير الدولة لإلنتاج الحريب، واللواء أحمد 

بتنفيذ مرشوع تطوير حديقة الحيوان  السييسوقد وجه ، ة"العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلح
 .بالجيزة عىل نحو يضاهي نظرياتها العاملية
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3982622/1/%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%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84
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 )بوابة األخبار( يوجه بسرعة خروج كافة البضائع باملوانئ السيسي
معدالت اإلفراج الحالية  سييسالتابع السييس مؤرشات األداء املايل للدولة، ونشاط قطاعى الجامرك والرضائب، كام تابع 

واملستقبلية عن البضائع من املوانئ عىل مستوى الجمهورية وخروجها إىل األسواق، موجهاً باإلرساع يف استكامل خروج 
 كافة البضائع التي وردت إىل املوانئ.

 )الشروق( انتقادات يف النواب لعودة طوابير الخبز: يجب محاكمة الحكومة
انتقد النائب أحمد بالل عضو مجلس النواب، عودة طوابري الخبز يف عدد من املحافظات واملدن يف مرص، الفتا إىل طوايرب 

لنواب اتكلموا عن عودة طوابري العيش مرة تانية الناس يف املحلة من وأضاف: "ا، ني أمام املخابز يف مدينة املحلةاملواطن
بالليل أمام املخابز"، متابعا: "مدينة عاملية مفروض الناس تروح مصانعها وطالب تروح مدارسها، املواطن اليل  2الساعة 

 بالليل يف الربد مهدد إنه ما ياخدش رغيف العيش بتاعه". 2واقف من 
د ُيطالب بسحب الثقة من الحكومة: تصنع األزمات  وُتعلقها محمد عبدالعليم داو

 )درب(حلول لها ولكن عن مبررات لفشلها ىلع شماعات وال تبحث عن 
طالب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة الربملانيهة لحزب الوفد مبجلس النواب، الحكومة، باالستقالة، وقال خالل 

لشعب، وال بد للمجلس أن يتحرك لسحب الثقة من توجيه طلب إحاطة لوزير التموين، إن موقف النواب يسء أمام ا
 الحكومة. 

نفس الطلبات ونفس  2005ديسمرب  13وتابع خالل الجلسة العامة، الثالثاء: اعتقد أن وزير التموين يعلم أنه منذ 
 الردود، والحكومة قاعدة كل يوم تخلق مشكلة، وبدال من أن تعمل عىل حل أي مشكلة تقوم بتربيرها
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3982599/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012023&id=f377c548-a903-4874-9204-610d07357fbd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012023&id=f377c548-a903-4874-9204-610d07357fbd
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af-%d9%8a%d9%8f%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a9/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af-%d9%8a%d9%8f%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a9/
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 شهد االقتصاديتطورات امل
 (21)عربي الحد األدنى لألجور بالقطاع الخاص بمصر.. تآكل قبل تطبيقه

يرتقب العاملون يف القطاع الخاص يف مرص تطبيق زيادة األجور بداية الشهر الجاري من العام الجديد بعد أن حدد 
دوالرات  108جنيه فقط أي حوايل  2700إىل  2400املجلس القومي لألجور، الخميس املايض، زيادة الحد األدىن من 

 جنيه(. 24.80)الدوالر يساوي 
% وهي أقل من املتوقع، وتقل كثريا عن الطفرة التي حدثت يف أسعار السلع االستهالكية 12.5وجاءت الزيادة بنسبة 
% يف الكثري من السلع واملواد األساسية منذ مارس املايض فقط؛ نتيجة 100ن والتي تجاوزت الـواملواد الغذائية والسك

 انهيار الجنيه.
مرت خاللها مبحطات هبوط قياسية بسبب هروب األموال  2022وهوت العملة املحلية إىل مستويات تاريخية يف عام 

ب الروسية األوكرانية ورفع الفيدرايل األمرييك معدالت الساخنة من سوق السندات والدين يف مرص نتيجة تداعيات الحر 
 الفائدة ملستويات مرتفعة، ومحارصة املركزي املرصي بجدول مثقل بالديون واألقساط.

 )الشروق( %25بنكا األهلي ومصر يطرحان شهادة ادخارية جديدة بعائد 
% ملدة عام ترصف بنهاية املدة أو بعائد 25أعلن بنكا مرص واألهيل املرصي، إصدار شهادة ادخارية جديدة بعائد 

 % ترصف شهريا.22.5
نقدية يف العام املايض لكبح % عىل اإليداع واإلقراض يف آخر اجتامع للجنة السياسة ال3ورفع البنك املركزي سعر الفائدة 

جامح التضخم )وترية زيادة األسعار(، ليتجاوز بذلك توقعات السوق وارتفع سعر الفائدة لدى البنك املركزي )كوريدور( 
 % عىل اإلقراض.17.25% عىل اإليداع و16.25بعد زيادة سعر الفائدة اليوم لتصبح 

 )بوابة األهرام(قفزة يف صادرات مصر من الغاز الطبيعي 
أشهر  9ذكر مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء أن صادرات مرص من الغاز املسال، وصلت خالل أول 

أن صادرات ، كزوأوضح املر ، 2021ن خالل الفرتة ذاتها من عام مليون ط 4.35مليون طن، مقابل  4.86إىل  2022من 
مليون طن،  1.9% مسجلًة 35.7وصل إىل  2022مرص من الغاز الطبيعي املسال شهدت ارتفاًعا خالل الربع الثاين من 

 ن.ماليني ط 8إىل  7وذلك بنحو  2022متوقعا أن تحقق صادرات مرص من الغاز الطبيعي املسال رقاًم قياسيًّا خالل 
% من إجاميل الصادرات،  22لصادرات الغاز الطبيعي املرصي، وذلك بنسبة  وجاءت تركيا عىل رأس الدول املستقبلة

 %.10%، وكوريا الجنوبية يف املرتبة الثالثة بنحو 13بينام جاءت إسبانيا يف املرتبة الثانية بنحو 
 درب() أسعار صرف الدوالر مقابل الجنيه يف بداية تعامالت األربعاء بالبنوك

ية تعامالت األربعاء، يف البنوك املرصية، وذلك بعد االرتفاع استقرت أسعار رصف الدوالر مقابل الجنيه، يف بدا
 الطفيف الذي شهدته العملة األمريكية يف ختام تعامالت الثالثاء.

ارتفع سعر رصف الدوالر أمام الجنيه بنحو قرشني، ىف ختام التعامالت لدى البنك املركزى والبنوك، الثالثاء. وشهد 
 ل العام املايض، يف الرشاء والبيع يف البنوك املرصية.سعر رصف الدوالر تحركا كبريا خال

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/1485590/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012023&id=6555d22a-ef03-4c43-8c1e-3218f1845010
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012023&id=6555d22a-ef03-4c43-8c1e-3218f1845010
https://gate.ahram.org.eg/News/3940428.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3940428.aspx
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a/
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مليار دوالر مديونيات خارجية خالل الشهرين  2.5مصدر مصريف: مصر سددت 
 )بوابة األخبار( املاضيين

كشف مصدر مرصيف مسئول عن أن مرص سددت مدفوعات مرتبطة باملديونية الخارجية خالل شهر ديسمرب املايض 
مليار دوالر يف نوفمرب الذي سبقه ليصل إجاميل سداد االلتزامات  1.5ار دوالر، فيام كانت قد سددت نحو بلغت نحو ملي
 مليار دوالر يف شهرين. 2.5الخارجية إىل 

مليار  34.002البنك املركزي: ارتفاع االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية ليبلغ 
 )الشروق( دوالر بنهاية ديسمبر املاضي

 34ر002مليون دوالر ليبلغ  470أعلن البنك املركزي املرصي عن ارتفاع االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية بنحو 
 مليار دوالر يف نوفمرب السابق له. 33ر532مليار دوالر بنهاية ديسمرب املايض، مقابل 

من مسئولي شركة التعاون  5مليون جنيه من أموال الشركة.. إحالة  40أضروا بــ 
 )املصري اليوم( للبترول للمحاكمة

متهمني من العاملني برشكة التعاون للبرتول للمحاكمة التأديبية  5دارية أحال املستشار عديل جاد رئيس هيئة النيابة اإل 
 مليون جنيه. 40العاجلة، وذلك لتسهيلهم اإلستيالء عىل اموال جهة عملهم مبا بلغت قيمته 

وض واملف-شملت قامئة املحالني كل من مدير إدارة مبيعات طنطا باإلدارة العامة املساعدة ملبيعات جنوب ووسط الدلتا 
، وأربعة من مديري إدارة التابعني إلدارة مبيعات -بالعمل كمدير عام مساعد وسط وجنوب الدلتا برشكة التعاون للبرتول

 طنطا برشكة التعاون للبرتول.
 (21عربي) ىلع التوالي 25استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص بمصر للشهر الـ

أظهر مسح، األربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غري النفطي يف مرص انكمش يف ديسمرب للشهر الخامس والعرشين عىل 
 التوايل، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود عىل الواردات.

يف نوفمرب، لكنه ظل  45.4ن يف ديسمرب م 47.2وارتفع مؤرش ستاندرد آند بورز غلوبال ملديري املشرتيات يف مرص إىل 
 الفاصل بني النمو واالنكامش. 50دون مستوى الـ

 (21)عربي ماذا وراء عزوف البنوك املحلية عن إقراض الحكومة املصرية؟
 اإلنفاق، بعد عزوف البنوك املحلية عن رشاء أذون الخزانة التي يطرحها تواجه مرص أزمة مالية جديدة تهدد قدرتها عىل

البنك املركزي بالعملة املحلية آلجال مختلفة نيابة عن وزارة املالية ما يشكل رضبة جديدة لالقتصاد املرصي 
 الذي يعيش صعوبات حادة.

ملة املحلية إما للضغط عىل البنك ويرى خرباء ومحللون اقتصاديون أن العزوف عن رشاء أذون الخزانة بالع
املركزي للحصول عىل فائدة أعىل، أو عدم الرغبة يف االستثامر يف هذا االتجاه يف ظل اضطراب أسواق الدين 

  املحيل والعاملي.

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/3982924/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%AF%D8%AA-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3982924/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%AF%D8%AA-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012023&id=614282dc-637d-4d1c-8336-565ab6f01724
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012023&id=614282dc-637d-4d1c-8336-565ab6f01724
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2784345
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2784345
https://arabi21.com/story/1485757/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8025-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://arabi21.com/story/1485738/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 يحور املجتمعت املاتطور
 الصحة

 2022مليار جنيه خالل  14.5مليون قرار عالج ىلع نفقة الدولة بـ 3.5«: الصحة»
 )الوطن(

قرارات عالج عىل نفقة الدولة، بتكلفة إجاملية بلغت  809ألف و 524ماليني و 3أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 
وخاصة غري القادرين  ، وذلك يف إطار رفع العبء عن كاهل املرىض2022مليون جنيه، وذلك خالل عام  516مليار و 14

 ة وفحوصات طبية عىل نفقة الدولة.منهم، بتوفري الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوي
 الزراعة

 )الشروق( مليار جنيه 7.4مسؤول بالزراعة: إجمالي ما تم إقراضه من مشروع البتلو 
قال الدكتور طارق سليامن رئيس قطاع تنمية الرثوة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن إجاميل ما تم إقراضه من 

 مليون جنيه. 355خالل املرشوع القومي للبتلو بلغ أكرث من سبعة مليارات و
ألف رأس من املاشية، موضحا أن من يريد االستفادة من املرشوع  473أكرث من  وأشار إىل دور املرشوع يف تربية تسمني

 ميكنه التوجه إىل أقرب إدارة زراعية أو مديرية الزراعة أو التواصل مبارشة مع قطاع تنمية الرثوة الحيوانية والداجنة.
 أخرى

 (21عربي) "مسرحية الشعراوي" تثير جدال يف مصر.. ووزيرة الثقافة تعلق
أثار الحديث عن نية املرسح القومي املرصي تقديم السرية الذاتية للداعية اإلسالمي الراحل، محمد متويل الشعراوي، يف 

وتقدمت عضوة مجلس النواب املرصي، ، ما من قبل شخصيات فنية وليرباليةعمل مرسحي، خالل رمضان املقبل، هجو 
ل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة، بشأن "ضعف أداء وزارة الثقافة فريدة الشوبايش، الثالثاء، بطلب إحاطة لك

وبحسب وسائل إعالم مرصية فإن النائبة ، يح املفاهيم املشوهة مثل الفنون"يف نرش الوعي بوسائل التوعية، وتصح
الشيخ الشعراوي، الذي  تساءلت يف طلب اإلحاطة: "كيف يقوم املرسح القومي التابع لوزارة الثقافة، بإنتاج مرسحية عن

وهاجم الناقد الفني طارق الشناوي الشيخ الشعراوي ، وقال بثقة إنه فرح لهزمية الوطن"، 67سجد لله شكرا عىل هزمية 
 .زاعام أنه كانت لديه أفكار رجعية ال تتواكب مع الدين يف عالقته بالزمن

 مليون دوالر )شاهد( 24ناصف ساويرس يشتري قصرا فاخرا بأمريكا قيمته 
 (21)عربي

مليون  24مريكية، بقيمة اشرتى رجل األعامل املرصي، ناصف ساويرس، قرصا فاخرا يف مدينة بيفريل هيلز  األ 
 دوالر، وفقا ملوقع "ديرت" املختص مبتابعة املعامالت العقارية لألثرياء.

 مليار دوالر وفقا ملجلة "فوربس" األمريكية 7.7ويعد ساويرس أغنى رجل يف مرص، وتقدر ثروته الصافية بـ 

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/6391816
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012023&id=0bf49179-316b-4e60-9c0a-e186d2e98d51
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012023&id=0bf49179-316b-4e60-9c0a-e186d2e98d51
https://arabi21.com/story/1485741/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82
https://arabi21.com/story/1485658/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87-24-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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 العسكري املشهدت اتطور
47F Chiشينوك “مصر تشتري مروحيات  nook-CH ”الدفاع  مليار دوالر 2.6بلغ بم(

 العربي(
 CH-47F Chinookطائرة هليكوبرت جديدة من طراز  12عقًدا إلنتاج  Boeingمنح الجيش األمرييك رشكة بوينغ 

 (.FMSللقوات الجوية املرصية يف إطار املبيعات العسكرية األجنبية )
ك. وفًقا للبيان الصحفي الصادر عن وكالة التعاون طائرة من طراز شينو  23، طلبت مرص تقدير التكلفة لـ  2022يف مايو 

 .مليار دوالر 2.6( ، فإن البيع املحتمل الذي عرضته الحكومة األمريكية عىل مرص بلغ DSCAاألمني الدفاعي )
مليون دوالر ،  426، تبلغ قيمتها حوايل  CH-47Fطائرة هليكوبرت طراز 12ومع ذلك ، خفضت مرص الطلبية لعدد 

 .Dالنسخة  Chinookسطولها من طراز لتحل محل أ 
 )الدفاع العربي( ملاذا تحتاج مصر مثل هذا الجيش الضخم؟

يرتدد صداها أيًضا يف أروقة البنتاغون ووزارة الخارجية األمريكية. هناك ، يتم الرتكيز بشكل أسايس عىل مسألة توريد 
كأسلحة للحفاظ عىل التفوق “اإلرسائييل  األسلحة األمريكية ملرص. إن األسلحة التي تزودها الواليات املتحدة للجيش

ستزود ملرص يف النهاية أيًضا. السؤال الذي يزعج إرسائيل هو ملاذا تحتاج مرص ، التي مل تتعرض بعد ” النوعي إلرسائيل
 اتفاق السالم مع إرسائيل ألي تهديد من أي دولة ، ملثل هذه األسلحة الكبرية.

سنة لحديقة الحيوان.. الرئاسة:  25اع بعد حصول اإلنتاج الحربي ىلع حق انتف
 )درب(قطاع الخاص يف اإلدارة والتشغيل السيسي اطلع ىلع مقترح االستعانة بال

وجه السييس بتنفيذ مرشوع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة عىل نحو يضاهي نظرياتها العاملية، ويعزز قيمتها األثرية 
دة تقدميها عىل أساس معايري بيئية عاملية، والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان عىل مستوى العامل، يف إطار إعا
 ولتمثل متنفًسا الستيعاب املواطنني الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

وف وقت سابق كشف املهندس ماجد الرسىت، رئيس مجلس إدارة رشكة اإلنتاج الحريب للمرشوعات واالستشارات 
 سنة.   25ن واألورمان بالجيزة ملدة الهندسية، عن حصول رشكته عىل حق انتفاع حديقتي الحيوا

)اليوم أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة املنصورة الجديدة 
 السابع(

ىف إطار حرص القوات املسلحة عىل دعم األنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخربات التعليمية بني أكادميية نارص 
العسكرية للدراسات العليا وباقى الجامعات واملؤسسات التعليمية املختلفة، وقع اللواء أركان حرب أرشف فارس 

العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع األستاذ الدكتور / معوض الخوىل رئيس مدير أكادميية نارص 
  جامعة املنصورة الجديدة . 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2023/01/03/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%83-ch-47f-chinook-%d8%a8%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-2-6-%d9%85%d9%84%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/03/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%83-ch-47f-chinook-%d8%a8%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-2-6-%d9%85%d9%84%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/03/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%83-ch-47f-chinook-%d8%a8%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-2-6-%d9%85%d9%84%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/03/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ae%d9%85%d8%9f/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/03/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ae%d9%85%d8%9f/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%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%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-25/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%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%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-25/
https://www.youm7.com/story/2023/1/4/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/6031868
https://www.youm7.com/story/2023/1/4/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/6031868
https://www.youm7.com/story/2023/1/4/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/6031868
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( استمرار فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

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

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

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/2783478
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2783478
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 رات املشهد األمنيتطو
 (21)عربي عالء عبد الفتاح يف رسالة من سجنه: الثقب األسود ابتلعني

 نرشت منى، شقيقة الناشط املعتقل عالء عبد الفتاح، خطابا حديثا له من داخل السجن، تحدث فيه عن معاناته فيه.
ال عبد الفتاح، إنه يعيش يف "منطقة مظلمة مرعبة من قبل اإلرضاب"، وذلك بعدما كان بدأ إرضابا عن الطعام يف وق

الثاين من أبريل العام املايض؛ احتجاجا عىل ظروف احتجازه واملعاملة التي يلقاها يف السجن، ثم صعده مع استضافة 
 املياه، قبل أن يعلقه بعد ستة أيام، بحسب ما أعلنت السلطات.مرص لقمة املناخ يف نوفمرب املايض، ليتوقف عن رشب 

سنوات من السجن  4لحظات مؤثرة ملعتقل مصري يعانق طفلتيه عقب خروجه بعد 
 )الجزيرة( )شاهد(

أظهر مقطع مصور لحظات مؤثرة للمهندس املرصي أحمد بدوي وهو يعانق طفلتيه عقب خروجه من السجن، حيث 
 سنوات. 4دام نحو أُخيل سبيله بعد اعتقال 

، ووّجهت إليه 2019أبريل عام  21يف ” ال لتعديل الدستور“واعتقل بدوي بسبب وقوفه منفرًدا رافًعا الفتة كتب عليها 
 ”.نرش أخبار كاذبة ومشاركة جامعة إرهابية يف تحقيق أغراضها“تهم 

خطى نحوها ويحتضنها بقوة ثم وظهرت ابنة بدوي وهي تجري بلهفة نحو أبيها لحظة خروجه من السجن ليرسع ال
 تنضم إليهام ابنته األخرى وزوجته ثم والدته وبقية األرسة واألصدقاء يف مشهد يكشف شدة الحنني واالشتياق.

 )الشروق(قرار حكومي بضم طالب معاهد معاوني األمن لنظام التأمين الصحي 
نظام معاهد معاوين األمن ل ب، بضم طال 2022لسنة  4709رار رقم أصدر مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، الق

 وينص القرار عىل أنه مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام التأمني الصحى الشامل، يضم، التأمني الصحي عىل الطالب
لسنة  99طالب معاهد معاوين األمن بوزارة الداخلية إىل نظام التأمني الصحي عىل الطالب وفقا ألحكام القانون رقم 

 ، بذات األحكام الواردة به بالنسبة للمساهمة.1992
 لدولة.( جنيها سنويا لكل طالب، تتحملها الخزانة العامة ل24كام حدد قيمة االشرتاكات املستحقة عىل الطالب بواقع )

زوجة عضو التحالف الشعبي املحبوس وسام صالح: مقدرتش أمسك دموعي وبنتي 
 )درب( بتسألني هو إحنا هنفضل كتير من غير أب؟

طالبت سايل غانم، زوجة عضو حزب التحالف الشعبي االشرتايك باإلسكندرية، وسام صالح، برسعة إخالء سبيل زوجها 
ثر بينها وبني ابنتهام الصغرية سيليا، عن عدم املحبوس يف سجن القناطر منذ يناير املايض، كاشفة عن حوار مؤ 

ديسمرب  2، االثنني ”فيسبوك“وكتبت سايل، عرب حسابها عىل ، استيعابها استمرار غياب والدها بسبب حبسه
قاعدة أنا وسيليا القيتها بتقويل ماما هو إحنا هنفضل كده كتري من غري أب أنا اتصدمت قولت ميكن : “2023

 ”.، كررت نفس السؤال تاين قولتها ال طبعا بابا جي قريب”ه يا سيليا؟سمعت غلط، قولتها إي
  

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/1485722/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/1/3/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%82-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%87
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/1/3/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%82-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012023&id=7ab9708b-f2e7-4043-86cb-910f10ed3a41
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012023&id=7ab9708b-f2e7-4043-86cb-910f10ed3a41
https://daaarb.com/%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%b5/
https://daaarb.com/%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%b5/
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ي صادرات مرص من الغاز الطبيعي )بوابة األهرام(
 3 ......................................................................... قفزة ف 

ي بداية تعامالت األربعاء بالبنوك )درب(
 3 ............................................... أسعار ضف الدوالر مقابل الجنيه ف 

: مرص سددت  ي
 4 .......... مليار دوالر مديونيات خارجية خالل الشهرين الماضيير  )بوابة األخبار( 2.5مصدر مرصف 

ي  34.002البنك المركزي: ارتفاع االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية ليبلغ 
مليار دوالر بنهاية ديسمبر الماض 

وق(  4 .................................................................................................................................. )الشر

وا بــ  كة.. إحالة  40أض  ول للمحاكمة )المرصي اليوم( 5مليون جنيه من أموال الشر كة التعاون للببر  4 من مسئولي رسر

ي  25استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص بمرص للشهر الـ  4 ......................................... (21عىل التوالي )عرنر

ي ماذا وراء عزوف البنوك المحلية عن إقراض الحكومة المرصي  4 ................................................. (21ة؟ )عرنر

 5 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 5 .......................................................................................................................................... الصحة

 5 .......................... )الوطن( 2022مليار جنيه خالل  14.5مليون قرار عالج عىل نفقة الدولة بـ 3.5«: الصحة»

 5 ...................................................................................................................................... الزراعة

وع  وق( 7.4البتلو مسؤول بالزراعة: إجمالي ما تم إقراضه من مشر  5 .......................................مليار جنيه )الشر

 5 ....................................................................................................................................... أخرى

ي  ي مرص.. ووزيرة الثقافة تعلق )عرنر
 5 ................................................... (21"مشحية الشعراوي" تثبر جدال ف 

ي قرصا فاخرا بأمريكا قيمته  ي  24ناصف ساويرس يشبر  5 ................................... (21مليون دوالر )شاهد( )عرنر

 6 ................................................................................................... تطورات المشهد العسكري

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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ي مروحيات  ( 2.6بمبلغ ” CH-47F Chinookشينوك “مرص تشبر ي  6 ............................. مليار دوالر )الدفاع العرنر

) ي  6 .................................................................. لماذا تحتاج مرص مثل هذا الجيش الضخم؟ )الدفاع العرنر

ي عىل حق انتفاع  ح  25بعد حصول اإلنتاج الحرنر سنة لحديقة الحيوان.. الرئاسة: السيسي اطلع عىل مقبر
ي اإلدارة والتشغيل )درب(

 6 .......................................................................... االستعانة بالقطاع الخاص ف 

 6 .......................... أكاديمية ناض العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة )اليوم السابع(

 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي

ي بشمال سيناء )المرصي اليوم(  7 .................................................................... استمرار فتح معبر رفح البر

 8 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن   

ي  ي )عرنر ي رسالة من سجنه: الثقب األسود ابتلعن 
 8 ...................................................... (21عالء عبد الفتاح ف 

 8 ........... سنوات من السجن )شاهد( )الجزيرة( 4خروجه بعد لحظات مؤثرة لمعتقل مرصي يعانق طفلتيه عقب 

وق( ي األمن لنظام التأمير  الصحي )الشر
 8 ............................................. قرار حكومي بضم طالب معاهد معاون 

ي هو إحنا هنفضل كتبر  ي بتسألن  ي المحبوس وسام صالح: مقدرتش أمسك دموعي وبننر زوجة عضو التحالف الشعنر
 8 ..................................................................................................................... من غبر أب؟ )درب(

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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