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  (مشاهد ضرب األمن املصري طالبا كويتيين باإلسكندرية تثير جدال )فيديو 

 رئيس املخابرات املصريةوى الحرية والتغيير بالسودان: رفضنا مقترح ق 
 ” مصنوعة“بلقاء كتل سياسية 

 ضعف اإلنتاج  هوضار باالستثمار واملرض  ياد بهاء الدين عن رفع الفائدة:ز 

 طعة واحدة لكل عميل.. شح البضائع يف السوق املصرية يثير جدال ق 

عاملًيا يف أحدث تصنيف ملوقع جلوبال  14لجيش املصري يتراجع للمركز ا 
 فاير باور 

 2022صحفيا مصريا خالل عام  16رصد حقوقي يوثق اعتقال 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 ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تطورات السياسة الخارجية
 (21)عربي ضرب األمن املصري طالبا كويتيين باإلسكندرية تثير جدال )فيديو(مشاهد 

مقطع مصور لرضب األمن املرصي شبانا كويتيني، قال مغردون إنهم طالب، يف مدينة اإلسكندرية، جدال واسعا وردود أثار 
وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية، نقال عن مصادر، بأن مشاجرة نشبت بني طالب كويتيني يف ، فعل غاضبة يف الكويت

بعد استدعائها للفصل بني الطالب، إال أن استمرار تشاجرهم  أحد املجمعات باإلسكندرية، وأن الرشطة املرصية تدخلت
ومل تصدر وزارة الداخلية املرصية تعليًقا رسميًا حول تفاصيل ما ، دفع الرشطة لتوقيفهم وإحالتهم إىل النيابة العامة

 يها.يف حني أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا، احتجت فيه عىل تعامل األمن املرصي مع مواطن، حدث
قوى الحرية والتغيير بالسودان: رفضنا مقترح رئيس املخابرات املصرية بلقاء كتل 

 (درب) ”مصنوعة“سياسية 
نفى تحالف قوى الحرية والتغيري يف السودان طرح مرص أي مبادرة سياسية بني الفرقاء السودانيني، مشريا إىل تقديم 

 للقاء مبجموعات سياسية أخرى لتقريب وجهات النظر بني األطراف. رئيس املخابرات العامة اللواء عباس كامل مقرتحاً 
وقال بابكر فيصل الرئيس املكتب التنفيذي للتجمع االتحادي وعضو لجنة االتصال الخارجي يف ندوة صحفية بالخرطوم 

 يوم السبت إنهم اعرتضوا عىل مقرتح رئيس املخابرات املرصية للقاء بكتل أخرى
 )بوابة األخبار(يستقبل نظيره الصومالي ومدير القوة متعددة الجنسيات  شكري

مبقر وزارة الخارجية مباسبريو كورنيش النيل كالً من  2023يناير 9يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اإلثنني املوافق 
كام يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، إليزابيث ، الثانية عرش ظهراً  جية الصومايل،أبرش عمر جامع وزير الشئون الخار 

وسيتناول اللقاءين تباحث يف عدد من القضايا ، الجنسيات الواحدة ونصف بعد الظهرديبيل مدير عام القوة متعددة 
 محل االهتامم املشرتك خاصة يف قضايا الهجرة واللجوء.

 )الشروق( جنوب العامليالهند تدعو مصر للمشاركة يف قمة صوت ال
يناير  13إىل  12تستضيف الهند قمة افرتاضية خاصة تحت عنوان "قمة صوت الجنوب العاملي"، وذلك يف الفرتة من 

ة، التي تعقد تحت شعار "وحدة الصوت ووحدة الهدف"، عىل جمع دول الجنوب عىل مستوى وستعمل القم، الجاري
 العامل من خالل منصة مشرتكة بهدف تبادل وجهات النظر والتعرف عىل األولويات الخاصة بهم.

. ومن دولة للمشاركة يف هذه القمة. ووجهت الهند الدعوة إىل وزير الخارجية سامح شكري 120وتم دعوة أكرث من 
 املتوقع أن تساعد مشاركة مرص يف التعبري عن وجهة نظر العامل النامي، بحسب بيان لسفارة الهند بالقاهرة.

 )بوابة األخبار( مصر تعزي السنغال يف ضحايا الحادث املروري
 شخص. 40 من أعربت مرص عن تعازيها للسنغال يف ضحايا الحادث املروري الذي أودى بحياة أكرث

"قلوبنا مع األشقاء «: تويرت»يف تدوينة عرب -، حدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةوقال السفري أحمد أبو زيد املت
شخص.. كل  40يف السنغال.. خالص التعازي ألرس ضحايا الحادث املروري األليم الذي أودى بحياة أكرث من 

  الشقيق ومتنياتنا بالشفاء العاجل للمصابني". السنغالحكومة وشعب التضامن مع 

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/1486489/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://daaarb.com/%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b6%d9%86%d8%a7-%d9%85%d9%82/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3986306/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3986306/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012023&id=1f092631-5c7e-47c8-98c0-08dac7b8e6f5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012023&id=1f092631-5c7e-47c8-98c0-08dac7b8e6f5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3986736/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3986736/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A
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 طورات السياسة الداخليةت
 (21)عربي عالء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى.. "ما هدفه من تشويه الشعراوي؟"

جل الرئيس املرصي األسبق محمد حسني مبارك، هجوما عىل اإلعالمي إبراهيم عيىس، بعد انتقادات شن عالء مبارك، ن
وقال عالء مبارك يف تغريدة عرب "تويرت": "ما صدقنا خلصنا من ، وجهها األخري للشيخ الراحل محمد متويل الشعراوي

 ألصحاب وال أعز! قرر هذه املرة العودة بالتهجم قصة الصيديل، واإلرساء واملعراج، وخالد بن الوليد، والوقوف احرتاماً 
 والتطاول واإلساءة لعامل دين أجمع عليه العامل اإلسالمي، فضيلة الشيخ متويل الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته!".

 وأضاف: "تطاول غري مقبول، ما الهدف من هذا التشويه وملاذا اآلن؟!".

 ان وزارة الزراعة وال نية لنقل ملكيتهماالحكومة: حديقتا الحيوان واألرومان تتبع
 )بوابة األخبار(

أكدت وزارة الزراعة عدم صحة ما تداولته بعض املواقع بشأن نقل تبعية حديقتي الحيوان واألورمان أو بيعهام، وقالت 
يض، وإن هناك عملية تطوير جارية بالحديقتني بهدف وزارة الزراعة، إن الحديقتني تتبعان وزارة الزراعة واستصالح األرا

 إعادتهام إىل سابق وضعهام وتقديم خدمة متميزة لشعب مرص العظيم.
 )بوابة األخبار( حزبًا.. بدء اجتماع تحالف األحزاب السياسية املصرية 42بمشاركة 

 ، مبقر التحالف يف وسط البلد. حزبا سياسيا 42تحالف األحزاب السياسية املرصية، مبشاركة  اجتمع
 :يناقش يف أول اجتامع للتحالف يف العام الجديد، عدد من املوضوعات وامللفات، حيث يعرض عىل طاولة االجتامع اآليت

يناير  ومقرتحات رؤساء األحزاب، واستكامل محاور الحوار الوطنى، ومقدمة عن  25احتفال التحالف بعيد الرشطة  
يتحدث  فيها كل من رجب حميدة نائب رئيس حزب ارادة جيل والدكتور أحمد الضبع االمني العام املحور السياىس  و

القوى  -لحزب الحركة الوطنية املرصية ونائب رئيس الحزب ، والحياة السياسية بني الواقع والطموحات  ) األحزاب 
 تنسيقية شباب االحزاب(. -السياسية 

 (21)عربي صاحب مصنع أعالف )شاهد( السيسي يدخل يف نوبة ضحك خالل لقاء
دخل السييس، يف نوبة ضحك خالل لقاء مع أحد أصحاب مصانع العلف يف مرص، خالل افتتاحه مرشوعات قومية يف 

سعار البيض، لريد األخري بأنه يصنع أعالف املوايش محافظة سوهاج، ومازح السييس صاحب محل األعالف بشان ارتفاع أ 
 من أجل التسمني والحليب.

 )بوابة األهرام( مستقبل وطن يوزع هدايا السيسي بكنائس القاهرة
هرة خالل احتفاالت عيد امليالد نرش حزب مستقبل وطن، مقطع فيديو لتوزيع هدايا السييس يف كنائس القا

 املجيد.
بدأ الفيديو بتهنئة السييس، لألخوة املسيحيني بعيد امليالد املجيد يف الكنيسة والتي قال فيها: "كل سنة وأنتم 
 طيبني جميعا، وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا، ويارب السنة دي تكون سنة خري وسالم وأمن ومحبة علينا كلنا".

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/1486376/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3986524/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%86%C2%A0
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3985904/1/%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-42-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3985904/1/%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-42-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7
https://arabi21.com/story/1486187/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://gate.ahram.org.eg/News/3965508.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3965508.aspx
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 )بوابة األخبار( ؤتمر التحالف الوطني للعمل األهلي التنمويالسيسي يحضر م
 خدمة البث املبارش ملتابعيها، لحضور السييس مؤمتر التحالف الوطني للعمل األهيل التنموي.« بوابة أخبار اليوم»تقدم 

وذلك مبشاركة وعضوية كربى  2022التحالف الوطني للعمل األهيل التنموي كان قد انطلق نشاطه يف شهر مارس 
 مؤسسات العمل األهيل والتنموي يف مرص، والتي تعمل يف مختلف مجاالت التنمية املجتمعية.

 (الشروق) قرية 3000مليون مواطن يف  25بنك الطعام: دعم غذائي ألكثر من 
 كان عاما فارقا يف تاريخ املجتمع املدين املرصي. 2022قال محسن رسحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، إن عام 

أن التحالف نشأ عىل الرغبة سيالسيوأضاف خالل فعاليات مؤمتر التحالف الوطني للعمل األهيل التنموي، بحضور 
 الصادقة من أجل خدمة املواطنني.

قرية  3000مليون مواطن يف أكرث من  25وأوضح أن التحالف أثبت القدرة عىل العمل املشرتك من أجل خدمة أكرث من 
 يف األمن الغذايئ.

 (الشروق) أجانب الزراعة: تطوير حديقة الحيوان تتضمن استقدام خبراء
أكد الدكتور محمد القرش، املتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة املرصية عودت املواطنني عىل املكاشفة 
وتوضيح الحقائق للمواطنني ملنع أي لغطة حول تطوير حديقة الحيوان، موضحا أن الحديقة عىل مر فرتات زمنية سابقة 

 .2004حدائق الحيوان يف تعرضت إلهامل أخرجنا من التصنيف الدويل ل
وتابع: "بدأنا يف إعداد خطة لعملية التطوير بالتنسيق مع الهيئة القومية لإلنتاج الحريب والعملية تتضمن استقدام خرباء 

 .عانة برشكات مرصية خالصة للتطويرأجانب متخصصني يف تطوير حدائق الحيوان واالست
مدبولي يصدر قرارا بترشيد اإلنفاق الحكومي: تأجيل أي مشروعات جديدة لم تبدأ 

 (درب) لية للتعامل بالنقد األجنبيوترشيد السفر إال للضرورة وموافقة املا
نرشت الجريدة الرسمية يف عددها الصادر منذ قليل، قراًرا جديًدا للدكتور مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك 
بشأن ضوابط وقواعد ترشيد اإلنفاق العام بالجهات الداخلة يف املوازنة العامة للدولة والهيئات العامة االقتصادية يف 

 قتصادية الحالية.ظل األزمة اال 
ومن أبرز ما جاء يف قرارات ترشيد اإلنفاق العام الصادرة من الحكومة،  تأجيل تنفيذ أي مرشوعات جديدة مل يتم البدء 
يف تنفيذها ولها مكون دوالري واضح، مع تأجيل الرصف عىل أي احتياجات ال تحمل طابع الرضورة القصوى، وترشيد 

د إال للرضورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو يف حالة تحمل الجهة كافة أعامل السفر خارج البال 
الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة املختصة، عىل أن يعرض وزير املالية تقريرًا دوًرا كل شهرين 

 ائج تنفيذه.عىل رئاسة مجلس الوزراء مبدى التزام الجهات املخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنت
 

  

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/3987088/1/%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%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%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3987088/1/%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%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%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012023&id=e7eeee6a-cd36-4467-aa0a-7e5e02a5ffdc
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012023&id=5b898bf4-d236-4a8e-8c29-87b0005f3814
https://daaarb.com/%d9%85%d8%af%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الجزيرة( ماذا تعرف عن وثيقة بيع أصول الدولة املصرية؟

، ”لةوثيقة بيع أصول الدو ”الميا بـديسمرب املايض، عىل وثيقة سياسة ملكية الدولة، املعروفة إع 29وافق السييس، يف 
 وتضع الوثيقة خارطة طريق للحد من دور الدولة يف االقتصاد لصالح القطاع الخاص، حسب بيان ملجلس الوزراء.

قطاعا،  56قطاعا، وتثبيت أو تخفيض االستثامرات يف  62ومبوجب الوثيقة، تخطط الحكومة املرصية للخروج الكامل من 
 املقبلة. 5-3قطاعا أخرى عىل مدى السنوات الـ 76ستثامرات يف وتثبيت أو زيادة اال 

)بوابة  سنوات 5مليار دوالر قيمة استثمارات الشركات الناشئة يف مصر خالل  1.5
 األهرام(

ز املعلومات حول استثامرات الرشكات الناشئة يف مرص رصد مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء، أبر 
 .2022خالل السنوات الخمس املاضية وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية يف ديسمرب 

وبحسب مجلس الوزراء، سجلت الرشكات املرصية الناشئة منًوا قياسًيا يف حجم االستثامر الجريء خالل الخمسة أعوام 
%، وإجاميل قيمة االستثامرات خالل السنوات الخمس املاضية يقارب ملياًرا 83.81منو سنوي مركب بلغ املاضية مبعدل 

 جوالت. 710ونصف مليار دوالر، وإجاميل عدد الجوالت التمويلية خالل السنوات الخمس املاضية 
قرار جمهوري بتعيين نائبين لالستثمار واملنطقة الجنوبية باملنطقة االقتصادية 

 )بوابة األهرام(ة السويس لقنا
، بتجديد تعيني اللواء محمد عبد العزيز براية نائباً لرئيس الهيئة ٢٠٢٢لسنة  ٦٣٥أصدر السييس قراراً جمهورياً رقم 

 اللواء وليد يوسف مريس نائباً لرئيس الهيئة العامة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشاملية، وتعيني
للمنطقة االقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وتعيني إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائباً لرئيس الهيئة العامة 

 .٢٠٢٣يناير  ٢للمنطقة االقتصادية لقناة السويس لشئون االستثامر والرتويج، وذلك ملدة عام اعتباراً من 
 (24القاهرة) السيسي عن بيع قناة السويس: لو فيه حاجة هعملها هقولكم

تحدث السييس، عن الشائعات التي ترددت مؤخرًا من البعض حول بيع قناة السويس بسبب مرشوع القانون الذي 
ك خيل بالكم قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه وهيبيعوا حاجة أحيل إىل مجلس النواب مؤخرًا قائاًل: اليل يقول

 ل ليه؟ لو يف حاجة هعملها هقلها.ماقلناش عليها.. ليه مش هقو 
مليار جنيه  7.5بنوك تدرس زيادة قرض لصالح شركة ريدكون روك إلى  4

 )الشروق( لتمويل مشروع جولدن جيت
 7.5ليصل إىل « رووك»تدرس أربعة بنوك محلية زيادة قرض يوجه إىل رشكة ريدكون للمراكز التجارية واإلدارية 

 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه عن القرض السابق التفاوض بشأنه.
الك واملطور ملرشوع جولدن جيت وهى رشكة مملوكة بالكامل لرشكة ريدكون للتعمري امل« رووك ريدكون»وتعد 

 مليار جنيه. 1.5مليارات جنيه واملدفوع  5وتأسست برأسامل مرخص 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/8/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/8/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/3964694.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3964694.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3964694.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3964410.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3964410.aspx
https://www.cairo24.com/1724858
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012023&id=e0fede42-aa70-4d1d-ac2a-24275c64fa56
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012023&id=e0fede42-aa70-4d1d-ac2a-24275c64fa56
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 )درب( ضعف اإلنتاج هوواملرض الفائدة: ضار باالستثمار زياد بهاء الدين عن رفع 
ئيس مجلس الوزراء األسبق، أن ارتفاع سعر الفائدة ضار باالستثامر من حيث املبدأ، أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب ر 

وعرب زياد بهاء ، بأن يكون يف اطمئنان لدى الناسالفتا إىل أن هناك مصلحة أكيدة من الوصول لثبات لسعر الرصف 
اهرة والناس(، عن أمنيته أن يكون ، مع االعالمي خريي رمضان، عىل قناة )الق”حديث القاهرة“الدين، يف حوار بربنامج 

ارتفاع سعد الفائدة لفرتة وجيزة جدا، خاصة وأن ارتفاع سعر الفائدة يجب أن يكون اجراء مؤقت لحني استقرار سعر 
 الرصف، موضحا أن ارتفاع سعر الدوالر مجرد عرض واملرض الحقيقي هو ضعف اإلنتاج والحل الوحيد زيادة االستثامر.

خبير مصريف: أخطاء السياسة النقدية تسببت يف ”.. نيا بريئةالحرب ىلع أوكرا“
 )الجزيرة( أزمة االقتصاد املصري )فيديو(

قال طارق متويل، الخبري املرصيف ونائب رئيس بنك بلوم مرص السابق، إن مرص تواجه أزمة كبرية بسبب تراجع قيمه 
وشدد متويل ، مليار دوالر 20، والتي تصل إىل 2023 الجنيه وإجاميل الديون الطويلة واملتوسطة األجل املستحقة خالل

، ”كانت القشة التي قصمت ظهر االقتصاد املرصي“عىل أن الحرب الروسية عىل أوكرانيا كانت كاشفة للوضع االقتصادي 
 مرجعا أزمة االقتصاد إىل العديد من األخطاء يف السياسة النقدية التي انتهجتها الحكومة قبل نشوب الحرب.

 (21)عربي ىلع الجوع مصريات يشتكين التضخم: أسعار اللحوم ال تطاق ومقبلون
املركزي بتسهيل حركة االسترياد، رغم وعود حكومية وأحاديث إعالمية عن انفراجة باألسواق املرصية بعد قرارات البنك 

أطنان البضائع املكدسة باملوانئ املحلية، عاد انفجار األسعار مجددا ين، واإلفراج عن ماليني وتوفري الدوالر للمستورد
حديثهن وبشكل شبه أسبوعي، تزيد أسعار اللحوم مبعدالت دفعت بعض النساء للشكوى يف ، بالجوع.لتهديد املرصيني 

 ارتفاع  السلع كافة بال استثناء، واتهامات للتجار ": "ال فراخ وال لحوم، وماذا تبقى ليك ناكله؟"، وأكدن عىل21لـ"عريب
 بالجشع يف البيع.

 (21ربيع)قطعة واحدة لكل عميل.. شح البضائع يف السوق املصرية يثير جدال 
"قطعة واحدة لكل عميل".. "قطعتان لكل عميل".. انترشت مثل هذه العبارات التي وضعت يف الفتات داخل املتاجر 

ثل الزيوت والسالسل التجارية الكبرية، بشكل الفت يف مرص يف ظل أزمة نقص املعروض يف بعض السلع االسرتاتيجية م
ض السلع االسرتاتيجية ما أدى إىل ارتفاع أسعارها بنسب تراوحت وتواجه مرص أزمة يف توفري بع ،والسكر والدقيق واألرز

باملئة خالل الشهور القليلة يف أعقاب الحرب األوكرانية، وقرار املركزي املرصي تقييد عمليات  100باملئة إىل  50بني 
 فرباير املايض من أجل توفري العملة الصعبة.االسترياد والتي أصيبت بالتوقف منذ 

  (21عربي) تعويم سفينة جنحت يف قناة السويس.. تسببت بتأخير الحركة
نجحت جهود تعويم السفينة التي جنحت صباح اإلثنني يف قناة السويس، بحسب ما أعلنت رشكة الشحن 

 الرنوجية "ليث" املشّغلة لها، موضحة أن الحادثة مل تتسبب سوى بـ "تأخريات بسيطة".
سفينة  21ة يف تغريدة عن "تعويم ام/يف غلوري مببادرة من هيئة قناة السويس"، مشرية إىل أن "وكشفت الرشك

 ويتوقّع أن يتسبب الجنوح املؤقت للسفينة بتأخري لحركة سفن النقل. ،تّجهة نحو الجنوب ستستأنف عبورهام
 

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%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%a7%d8%b1/
https://daaarb.com/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%a7%d8%b1/
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://arabi21.com/story/1486285/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9
https://arabi21.com/story/1486661/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://arabi21.com/story/1486668/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
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 (21عربي) البورصة املصرية منفصلة عن الواقع االقتصادي للبالد
ملواجهة التضخم املرتفع،  2022مع تسبب رفع البنوك املركزية بغالبية دول العامل الفائدة عدة مرات خالل عام 

وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية، تراجع أداء املؤرشات الثالثة للبورصة األمريكية، حيث تراجع مؤرش داو جونز 
يف املائة، وهو االنخفاض  33يف املائة، ومؤرش ناسداك املركب برتاجع  20بنسبة  500يف املائة وستاندرد آند بورز  9بنسبة 

 .2008ويعد األكرب منذ عام  2018مرة األوىل منذ عام الذي يحدث لل
 )بوابة األهرام( مليار دوالر ملحور الطاقة يف "نويف" 1,3وروبي إلعادة اإلعمار": "األ

هايكة  EBRDقالت املديرة التنفيذية ملنطقة جنوب ورشق البحر املتوسط يف البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية 
البنك هو الرشيك األسايس ملرص فيام يتعلق مبحور الطاقة مبنصة "نويف"، معربة عن فخرها بهذه الرشاكة  هارمجرت إن

 سنوات مقبلة. 5مليار دوالر، لتمويل مرشوعات االنتقال إىل الطاقة الخرضاء واملتجددة خالل  1,3التي تصل قيمتها إىل 
 شروق()ال% 25مليارات جنيه حصيلة بنكا مصر واألهلي املصري من شهادات الـ 105

مليارات جنيه يف بنيك األهيل املرصي ومرص  105% عىل نحو 25قاربت حصيلة شهادات االدخار ذات العائد املرتفع 
وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك األهيل املرصي،  ،مليارا سجلها البنك األهيل 70ها ية تعامالت اليوم األحد، منبنها

 االربعاء املايض.مليار جنيه، منذ طرحها للعمالء  70%، بلغت نحو 25إن حصيلة البنك من شهادات االدخار ذات العائد 
  

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/1486608/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://gate.ahram.org.eg/News/3965787.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3965787.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08012023&id=1614d388-0329-42a1-8274-caea47c29c7a
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 صراع قانوني متوقع بين طوني خليفة وصحيفة مصرية بسبب تلفزيون بدبي
 (21)عربي

أعربت صحيفة "املشهد" املرصية عن نيتها مقاضاة اإلعالمي اللبناين طوين خليفة الذي يستعد إلطالق قناة تليفزيونية 
وأعلن عدد من اإلعالميني العاملني يف القناة وعىل ، جديدة من مدينة ديب لإلعالم خالل أيام تحمل نفس اسم الصحيفة

 يفة أن بث القناة يبدأ يف يناير الجاري، من ديب يف اإلمارات.رأسهم اإلعالمي اللبناين طوين خل
يف املقابل، قال مجدي شندي رئيس تحرير الصحيفة املرصية، التي تصدر كصحيفة ورقية وموقع إخباري إلكرتوين منذ 

ديب لإلعالم  ، إنه فوجئ بإعالن اإلعالمي اللبناين طوين خليفة عن تأسيس قناة تليفزيونية تنطلق من مدينة2011عام 
 وتحمل نفس االسم التجاري لـ"املشهد".

 )الجزيرة(عمرو أديب يثير جدال بتصريحاته عن الدوالر ”.. التجار أقوى من الحكومة“
أثارت ترصيحات اإلعالمي املرصي عمرو أديب جداًل واسًعا عرب مواقع التواصل االجتامعي يف مرص، بعد حديثه عن 

 جنيًها. 27وسعره بالسوق السوداء بعد االرتفاع األخري لسعر العملة األجنبية، التي تخطى فيها حاجز ” الدوالر“
ة املاضية كانوا أقوى من الحكومة وفعلوا ما يريدون، عىل عكس التجار خالل الفرت “وقال أديب عرب برنامجه )الحكاية( 

 ، يف إشارة منه لتحميل التجار مسؤولية أزمة العملة وارتفاع األسعار.”الحكومة

 مؤسسات دينية

 )الشروق( األزهر الشريف عن الشيخ الشعراوي: تجمعت حوله القلوب
شهدت مواقع التواصل االجتامعي جدال كبريا، خالل األيام املاضية، جراء مقرتح للمرسح القومي بإنتاج أمسية ثقافية 

وتطور األمر إىل الهجوم  ،ن املقبلتعرض السرية الذاتية لحياة الشيخ الراحل محمد متويل الشعراوي خالل شهر رمضا
عىل الشيخ الشعراوي، والذي بدأ بهجوم حاد شنه أحد اإلعالميني بقوله عرب برنامجه، إن الشعراوي شيخ متطرف داعيش 

وردا عىل الهجوم، دشن األزهر الرشيف حملة للدفاع  ،ملرأة وليس وسطيا كام يرى البعضسلفي ضد األقباط ويهني ا
 .ليل ومسريتهرات تعرف باإلمام الج، سلسلة منشو عراوي، ونرش عرب حساباته الرسميةعن رمزه الشيخ محمد متويل الش

 (21عربي) مستشار ديني للسيسي يستهجن الحملة ىلع الراحل الشعراوي
السييس للشؤون الدينية عىل الضجة الواسعة بني نشطاء عىل مواقع التواصل علق أسامة األزهري، مستشار 

 االجتامعي، بعد مهاجمة إعالمي مرصي الداعية الراحل محمد متويل الشعراوي.
متويل الشعراوي رمز العلم والوطنية  وقال األزهري يف بيان عىل صفحته الرسمية بفيسبوك: "اإلمام الشيخ محمد

 والعطاء املرصي لكل العامل العريب واإلسالمي، لكن البعض لهم ثأر مع اإلمام الشعراوي لسبب مجهول".

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/1486454/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/1/7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/1/7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012023&id=12495235-2501-498c-8cb3-41714e86d3bc
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012023&id=12495235-2501-498c-8cb3-41714e86d3bc
https://arabi21.com/story/1486654/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
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 الطرق واملواصالت

 )الشروق( طار عن القضبان بمحطة أبو النمرسخروج ق
 الرويس خرج عن القضبان عند وصوله إىل ١٥٨قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مرص، لـ"الرشوق"، إن القطار 

 .األقرص –محطة أبو النمرس عىل خط "اإلسكندرية 
 األقباط

 )بوابة األخبار( خروج تواضروس من املستشفى بعد تعافيه من حالة اإلجهاد
، من املستشفي إىل املقر البابوي بالعباسية، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية إثر تعرضه توارضوس الثاينخرج 

 د خالل صالة قداس عيد امليالد املجيد بكاتدرائية ميالد املسيح بالعاصمة اإلدارية الجديدة.إلجهاد شدي
 )بوابة األهرام( يونيو عدلت املوازين وخلقت حياة جديدة للمصريين 30تواضروس: 

حدثت فوىض ومتاعب ورصاعات يف مرص وعدم استقرار، منوها يف الوقت نفسه  2011قال توارضوس الثاين، إنه يف عام 
عدلت املوازين وخلقت حياة جديدة للمرصيني؛ يف إشارة إىل دستور جديد وبرملان  2013يونيو عام  30إىل أن ثورة 

 .جديد ورئيس جديد، وفرتة انتقالية التي ترأسها املستشار عديل منصور وعقب ذلك انتخاب السييس
 )الوطن( تواضروس: ال مانع من إنتاج عمل سينمائي عن البابا شنودة ولكن ليس اآلن

أكد اتوارضوس الثاين، أنه يرحب بإنتاج عمل سيناميئ عن البابا شنودة الثالث، ولكن ليس اآلن، موضًحا أن صورة البابا 
 «.تأكد من أننا سرنفض نصف أي عملأنا م»زالت حارضة يف أذهان الجميع، معقبًا:  ما

 أخرى

 8ضحايا خالل  5مفقودين أسفل عقار أسيوط املنهار.. واستخراج  4البحث عن 
 )الوطن( ساعات

طوابق يف منطقة قلتة بحي غرب،  5، عىل كارثة انهيار منزل مكون من حافظة أسيوطد مأساوية، استيقظت ميف مشاه
ساعات من البحث عن ضحايا عقار أسيوط متكنت  8وعقب وسط استغاثات من األهايل إلنقاذ السكان تحت األنقاض، 

 جثث، وجار البحث عن آخرين. 3فرق اإلنقاذ من استخراج شخصني عىل قيد الحياة و
 (21)عربي وفاة العالم األزهري والبرملاني املصري السابق سيد عسكر
، واألمني العام املساعد 2012تويف الشيخ سيد عسكر، رئيس لجنة الشؤون الدينية يف الربملان املرصي السابق عام 

 عاما. 89ملجمع البحوث اإلسالمية عن عمر ناهز 
عة يف قرية ميت الرخا مبحافظة الغربية مبرص، وتخرج من كلية أصول الدين، بجام 1934والشيخ من مواليد عام 

 م.1960. وحاز الشهادة العاملية مع إجازة التدريس مبا يعادل املاجستري من األزهر الرشيف 1959األزهر عام 

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=08012023&id=73b85e74-c94a-4b2d-8d4c-0d09ef7c7011
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08012023&id=73b85e74-c94a-4b2d-8d4c-0d09ef7c7011
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3986495/1/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3986495/1/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81
https://gate.ahram.org.eg/News/3964919.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3964919.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6397444
https://www.elwatannews.com/news/details/6397444
https://www.elwatannews.com/news/details/6397070
https://www.elwatannews.com/news/details/6397070
https://arabi21.com/story/1486308/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
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 )الشروق( : طلعوا حاجة غلط عملها تستاهل كل دههراوي ملنتقديحفيدة الشع
عىل الهجوم واالنتقادات قالت سعاد الشعراوي، حفيدة اإلمام الراحل محمد متويل الشعراوي، إن األرسة مل تخرج للرد 

 ال يحتاج من يدافع عنه أو يتحدث عن تاريخه.« الشعراوي»املوجهة للراحل يف السابق؛ إلميانها بأنه 
كل شخص مش القي حاجة يعملها أو يقولها يتكلم عن الشيخ الشعراوي، عشان اسمه يظهر أو يبقى »واستطردت: 

تستاهل كل ده، مفيش أي حاجة، ومحبي فضيلة اإلمام كرث عمل حاجة، طلعوا حاجة واحدة غلط اإلمام عملها 
 «.يستطيعون الدفاع عنه، رغم أنه ليس بحاجة لألمر

طارق الشناوي يرفض تقديم أمسية عن الشعراوي: علينا أال نكرس لفكر فيه 
 )الشروق( ظالمية

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إنه يعارض تقديم أمسية عن اإلمام الراحل محمد متويل الشعراوي، عىل مرسح 
 «.هل نحتاج يف تلك اللحظة تقديم أفكار الشيخ الشعراوي، أم نريد اإلمام عبده بفكره التنويري؟»الدولة، متسائاًل: 

، مساء السبت، أنه «مرص MBC»، الذي يقدمه اإلعالمي عمرو أديب عرب فضائية «الحكاية»ل لقاء لربنامج وأضاف خال
 «.ال ينكر وجود الشيخ الشعراوي يف الوجدان املرصي بقوة، أكرث من الفنانني واملطربني واملفكرين الذين يحبهم البعض»

أرى بأن الوقت ليس مناسبًا لتقديم »الشخص نفسه، معقبًا: وأوضح أن اعرتاضه عىل أفكار الشيخ الشعراوي وليس عىل 
 «.أمسية عنه، فأفكاره موجودة عىل يوتيوب، ويف جزء منها تخاصم العلم واملنطق

أحمد كريمة: املجاعات ال عالقة لها بنظام ُمعين إنما هي سنن كونية وأقدار.. ال 
 )درب( أشغل نفسي بسعر الزيت والدقيق والصابون

، عام املجاعة يف عهد أمري ”عام الرمادة“زهر، إن الناس يف قال الدكتور أحمد كرمية، أستاذ الفقه املقارن بجامعة األ 
مل يخرج دعاة سوء يشريون ويثريون “املؤمنني عمر بن الخطاب، أكلوا الزيت والخل لعدم وجود أقوات تكفيهم، مضيفا 

ال أشغل نفيس “وتابع كرمية، ”نظام معني، إمنا سنن كونية وقدرشائعات وإحباطًا وتهييًجا، تلك األمور ال عالقة لها ب
بسعر الزيت والدقيق والصابون، ال أقول أال نأخذ باألسباب، لكن تفاءلوا بالخري تجدوه، نقول اللهم خفف عنا الغالء، 

 ”.وارصف عنا الوباء، ونعوذ بك من درك الشقاء، يجب أن يكون عندنا حسن ظن بالله، وأال نهيج ونبث اليأس
 

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=07012023&id=80926ed2-198c-4ded-a3be-92640e40e8be
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012023&id=80926ed2-198c-4ded-a3be-92640e40e8be
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012023&id=591ac2d3-430d-4abf-8cd4-895d04842a7a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012023&id=591ac2d3-430d-4abf-8cd4-895d04842a7a
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
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 العسكري املشهدت اتطور
 عاملًيا يف أحدث تصنيف ملوقع جلوبال فاير باور 14الجيش املصري يتراجع للمركز 

  لدفاع العربي(ا)
من الدول التي تم النظر فيها يف املراجعة السنوية التي يجريها  145من  14، احتلت مرص املرتبة  2023بالنسبة لعام 

 ”(.مثالية“تعترب  0.0000)النتيجة  0.2224حصلت مرص عىل مؤرش قوة ”. بورجلوبال فاير “موقع 
 عامليًا. 12كان املركز  2022يذكر أن ترتيب الجيش املرصي لعام 

 (.16( وأسرتاليا )املرتبة 14بني مرص )املرتبة  15املفاجأة كانت أوكرانيا التي احتلت املرتبة 
إىل أن:  Global Firepowerحافظت روسيا عىل املركز الثاين يف الرتتيب. يف الوقت نفسه ، أشار جلوبال فاير باور 

الحرب الروسية األوكرانية املستمرة قد أظهرت قيوًدا رئيسية يف القدرات العسكرية الروسية عىل الرغم من قوتها “
وسلطت الضوء عىل مشاكل االستعداد والقيادة والتدريب  –جاورة البرشية الكمية وميزتها املادية عىل أوكرانيا امل

  ”.واإلمداد

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/2023/01/08/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-14-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a/
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 ملشهد السيناويتطورات ا
املصري ) إغالق معبر رفح البري غًدا لعطلة عيد امليالد والدخول للمعتمرين فقط

 (اليوم
 تواصل السلطات املرصية، غدا األحد، إغالق معرب رفح الربي، مبناسبة عطلة عيد امليالد املجيد.

ألحد، مغلقا يناير ( سيكون، غًدا ا 12-8وقالت مصادر مبعرب رفح الربي إن آلية العمل عرب معرب رفح الربي هذا األسبوع )
بسبب إجازة عيد امليالد املجيد، بينام يوم اإلثنني، سيكون الوصول للمعتمرين فقط، مع بقاء اتجاه املغادرة للمسافرين 

 العاديني.
أضافت املصادر أن السفر سيكون خالل أيام الثالثاء واألربعاء والخميس يف االتجاهني لعبور املسافرين الفلسطينيني 

 ت املتنوعة إىل قطاع غزة.وإدخال املساعدا

  

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/2787181
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2787181
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 تطورات املشهد األمني
 (21عربي) 2022صحفيا مصريا خالل عام  16مرصد حقوقي يوثق اعتقال 

بإلقاء القبض عىل  2022وثّق املرصد العريب لحرية اإلعالم )منظمة غري حكومية( قيام "السلطات املرصية خالل العام 
تة يف الحبس ات متفاو حتياطيا، بينام خرج بعضهم بعد قضاء فرت صحفيا وإعالميا، غالبيتهم ال يزالون محبوسني ا 16

" نسخة منه، أنه "تم خالل العام املايض اإلفراج عن 21وذكر املرصد، يف تقريره السنوي، والذي وصل "عريب ،االحتياطي"
إعالميا سواء ممن تم احتجازهم خالل العام ذاته أو من أعوام سابقة، وسواء تم اإلفراج بقرار من نيابة أمن الدولة  19

 أم عرب عفو رئايس".
 ىلع طلبة كويتيين” أمن مصريين رجال“الكويت تطالب بالتحقيق يف اعتداء 

 (الجزيرة)
استياء ورفض دولة الكويت الشديدين ملا قام بعض رجال األمن )املرصيني( “أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن 

 الكويتيني الدارسني يف مدينة اإلسكندرية شاميل مرص.” باالعتداء رضبًا عىل بعض الطلبة
ب وزير الخارجية السفري منصور العتيبي تواصل مع سفري مرص لدى دولة وقالت الوزارة يف بيان، اليوم األحد، إن نائ

  الكويت أسامة شلتوت للوقوف عىل اإلجراءات التي قامت بها السلطات املرصية حيال الحادث.

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/1486588/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-16-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/8/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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