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 تحذير إسرائيلي من األوضاع يف مصر.. "السيسي يتجه نحو كارثة"  

 تمًرا صحفًيا بالجامعة األمريكية فى القاهرة نتوني بلينكن يعقد مؤأ 

 ركي الحمد يوجه نقدا الذعا لعهد السيسي.. مصر وصلت الحضيض ت 

 عهد واشنطن: السيسي بات أكثر استعدادا لتقديم تنازالت م 

 طالب بتنحي السيسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يف مصر م 

 يكونوميست: أموال املانحين بمصر تذهب للعسكرإ 
 طريقا للقوات املسلحة 31 كيلومتر ىلع جانبي 2رار جمهوري بتخصيص ق 

 لعليمي لـ بي بي سي: آالف سجناء الرأي مفروض يخرجواا 

 لعدد:هذا ا يف

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 (21)عربي تحذير إسرائيلي من األوضاع يف مصر.. "السيسي يتجه نحو كارثة"

يدة تتحدث عن أن خطر اندالع يف الوقت الذي تشهد فيه مرص أزمة اقتصادية حادة، فإن التقديرات اإلرسائيلية املتزا
ماليني نسمة إىل حالة إفالس  110غضب جامعي يف الساحات العامة مل يعد سيناريو وهمًيا، فقد تتدهور الدولة ذات الـ

 بسبب ديونها الهائلة، فيام يتصاعد عدد سكانها الفقراء مبعدالت مذهلة.
 )املصري اليوم( القاهرة أنتوني بلينكن يعقد مؤتمًرا صحفًيا بالجامعة األمريكية فى

 يعقد وزير الخارجية األمريكية أنتوين بلينكن مؤمترًا صحفيًا يف مقر الجامعة األمريكية بوسط البلد.
 عالمية راندا أبوالعزم.ومن املقرر أن يلتقي الوزير بعدد من الشباب املرصي، ويعقد ندوة تديرها اإل 

توجهت إىل مرص وإرسائيل والضفة الغربية، إنها رحلتي الرابعة غىل املنطقة وتأيت تأكيًدا »وكان بلينكن، غرد عرب تويرت: 
 «.اللتزامنا بتعميق العالقات الثنائية والعالقات بني الشعوب وتعزيز حقوق اإلنسان وتقوية األمن اإلقليمي والعاملي

 )الوطن( ارتي ألرمينيا نقطة انطالق حقيقية للعالقات بين البلدينالسيسي: زي
قال السييس، إّن زيارته إىل أرمينيا نقطة انطالق حقيقية للعالقات بني البلدين، ملا شهدته من زخم سيايس وتفاهم عىل 

العالقات عىل الصعيد االقتصادي واالستثامري، مؤكدا استعداد مرص لتبادل الخربات مع أرمينيا،  مستوى القمة، لتعزيز
 سواء يف املجال التقني، أو يف تنفيذ املرشوعات.

)بوابة  «نيكول باشينيان»السيسي يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء األرميني 
 األخبار(

 اتوريان"، رئيس جمهورية أرمينيا،لرئايس يف العاصمة األرمينية يريفان مع الرئيس "فاهاجن خاتش، بالقرص االسييسالتقى 
شهدت املباحثات استعراضاً للجهود التي تبذلها مرص لتذليل العقبات أمام املستثمرين األجانب، واملرشوعات القومية 

هوض باالقتصاد الوطني، خاصة املنطقة االقتصادية الكربى التي شهدتها مرص عىل امتداد رقعتها لتحقيق التنمية وللن
لقناة السويس وما توفره من مزايا للمستثمر األجنبي ونفاذ ملنتجاته إىل عدد كبري من أسواق الدول املجاورة العربية 

 واألفريقية، فضالً عن إصدار "رخصة االستثامر الذهبية".
 دولة أوروبية وآسيوية 14من الخارجية املصرية تنظم دورة تدريبية للدبلوماسيين 

 )بوابة األخبار(
نظم معهد الدراسات الدبلوماسية، التابع لوزارة الخارجية، دورة تدريبية يف مجال بناء القدرات الدبلوماسية 

للرشاكة من أجل  املرصية ملجموعة من الدبلوماسيني من الدول األوروبية واآلسيوية، وذلك بالتعاون مع الوكالة
يف سياق عالقات التعاون املتميزة  -التي تنفذها وزارة الخارجية كل عام  -عقد املعهد هذه الدورة ، التنمية

دبلوماسياً من  28التي تربط بني مرص والدول األوروبية واآلسيوية الصديقة املشمولة بهذا الربنامج، مبشاركة 
والهرسك، وأوكرانيا، وألبانيا، ومقدونيا الشاملية، ورصبيا، ومولدوفا،  دولة هي البوسنة 14وزارات الخارجية يف 

 وتركمنستان، وطاجيكستان، وأرمينيا، ومنغوليا، ونيبال، وجورجيا، وأوزبكستان، وأذربيجان.
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https://arabi21.com/story/1490554/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2805102
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2805102
https://www.elwatannews.com/news/details/6420696
https://www.elwatannews.com/news/details/6420696
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4004148/1/%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4004148/1/%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4004148/1/%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4003454/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84
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 (21)عربي تركي الحمد يوجه نقدا الذعا لعهد السيسي.. مصر وصلت الحضيض
وجه األكادميي السعودي تريك الحمد، نقدا الذعا لنظام عبدالفتاح السييس يف مرص، معتربا أن مرص يف عهده وصلت إىل 

 الحضيض. واعترب أن فساد الجيش وتغوله عىل االقتصاد أحد أسباب تردي األوضاع هناك.
ري الذي وصلت إليه مرص اآلن، حيث باتت ويف سلسلة تغريدات حاول الحمد أن يرشح أسباب الرتدي والوضع املز 

 "اليوم أسرية صندوق النقد الدويل، مرشئبة العنق لكل مساعدة من هنا أو هناك".
 )الجزيرة(” االعتداءات“مصر تدين عملية إطالق النار يف القدس وتدعو لوقف 
، واستشهاد ُمنفذ 6ني وإصابة إرسائيلي 7أدانت مرص، عملية إطالق النار مبدينة القدس املحتلة التي أسفرت عن مقتل 

تعرب عن الرفض التام واالستنكار الشديد للهجوم الذي “وقالت وزارة الخارجية املرصية، يف بيان، إن القاهرة ، العملية
 ”.شهدته القدس الرشقية، أمس الجمعة، وتؤكد إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف املدنيني

 ”.للتصعيد الجاري بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل املخاطر الشديدة“وحذرت الوزارة من 
 )بوابة األخبار( مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري الخارجية املصري واألمريكي

يعقد وزير الخارجية سامح شكري ونظريه األمرييك أنتوىن بيلنكن، اليوم االثنني، مؤمترا صحفيا مشرتكا يف مقر وزارة 
رجية، بعد مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا أبرزها الوضع يف الرشق األوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك الخا

 تطورات األوضاع يف ليبيا وسوريا والعراق.
 )الوطن( السيسي يستقبل وزير الخارجية األمريكي

، يف نبأ عاجل لها، بأن السييس، استقبل صباح اليوم، يف قرص االتحادية، وزير الخارجية «القاهرة اإلخبارية»قناة أفادت 
 األمرييك أنتوين بلينكن، خالل زياته ملرص يف مستهل جولته يف منطقة الرشق األوسط.

 (21عربي) معهد واشنطن: السيسي بات أكثر استعدادا لتقديم تنازالت
خلص تقرير ملعهد واشنطن إىل أن التدهور الرسيع لالقتصاد املرصي قد يجعل من رئيس النظام عبد الفتاح السييس 

 أكرث استعدادا لتقديم تنازالت وتغيري مواقفه من حيث حقوق اإلنسان والسياسة الخارجية.
واصل التدهور إىل مستويات جديدة. ولذلك وبحسب التقرير الذي أعده الباحث بن فيشامن، فإن االقتصاد املرصي ي

فإن املعهد يقرتح أن تستغل الواليات املتحدة األزمة لزيادة نفوذها لدى السييس وتقديم املساعدات لتغيري سياسته يف 
 ما يتعلق مبلف حقوق اإلنسان والدميقراطية، وملف السياسة املرصية تجاه روسيا والصني وليبيا.
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https://arabi21.com/story/1490478/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B6
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4004736/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4004736/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/6421906
https://www.elwatannews.com/news/details/6421906
https://arabi21.com/story/1490763/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 تطورات السياسة الداخلية
 (21)عربي مطالب بتنحي السيسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يف مصر

أطلقت شخصيات وقوى سياسية مرصية معارضة يف الخارج وثيقة تطالب رئيس االنقالب عبد الفتاح السييس بالتنحي، 
وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يف ظل ما وصفوه بفشل جميع السياسات التي اتبعها النظام الحايل، و"تعريض الشعب 

 يلة لغالبية الشعب".املرصي للجفاف والفقر، ما جعل الحياة مستح
ودعت إىل "رسعة التوافق عىل برنامج إنقاذ وطني لحامية اقتصاد البالد وأمالكها، ووقف اإلنفاق السفيه، وضم الصناديق 

 السيادية والخاصة مليزانية الدولة، ودعم الطبقات األكرث فقرا".
ئم عاما ضرورة ملحاسبتهم يف الجرا 15تشريعية النواب: تخفيض سن الطفل لـ

 )بوابة األخبار(
طالب النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة الترشيعية والدستورية مبجلس النواب، برضورة النظر يف تحديد سن الطفل 

عاما املوجودة اآلن، وذلك حتي نستطيع القضاء عىل  18عاما بدال من  16أو  15يف قانون الطفل الحايل ، وتخفيضه إىل 
 عاما. 18عاما إىل  15ارتكابها ألن أغلب الجرائم ترتكب ما بني سن تلك الجرائم التي يتم 

)بوابة  بشأن االنضمام التفاقية املسائل الضريبية السيسيالنواب يوافق ىلع قرار 
  األخبار(

، عىل قرار ة للمجلسل الجلسة العامأعلن أعضاء مجلس النواب برئاسة املستشار الدكتور حنفي جبايل، موافقتهم خال 
بشأن املوافقة عىل انضامم الحكومة لالتفاقية متعددة األطراف بشأن املساعدات اإلدارية  2022لسنة  614رقم  السييس

 .2010املتبادلة يف املسائل الرضيبية املعدلة بالربوتوكول الصادر عام 
 (21)عربي أكتوبر 6إصابة شقيقة رئيس مصري راحل بحادث مروري يف 

 أكتوبر. 6أصيبت شقيقة الرئيس الراحل جامل عبدالنارص وابنتها يف حادث اصطدام سيارة برصيف املشاة يف مدينة 
 71ووقعت الحادثة أمام جامعة النيل، حيث أصيبت شقيقة الرئيس الراحل جامل عبدالنارص عايدة عبدالنارص حسني 

 سنة. 48سنة وابنتها دينا عبدالحميد شاهني 
اء الدين داوود ُيهاجم الحكومة: استنفذت رصيدها وأصبحت عبًئا ىلع البرملان ضي

 )درب( 100جنيًها والفراخ بـ 250والشعب.. كيلو اللحمة وصل 
هاجم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحكومة، متسائال: أليست األزمات التي تعرضت لها 

 لنواب؟.شهور تستدعي مثول رئيس مجلس الوزراء أمام ا 3مرص عىل مدار 
أين الحكومة من املشكالت التي يعاين منها الشارع املرصي، “وقال خالل الجلسة العامة للربملان اليوم األحد: 

 ”.جنيه 100جنيها، والفراخ  250وكيلو اللحمة وصل إىل 
 ”.الحكومة استنفذت رصيدها أمام األغلبية قبل املعارضة وأصبحت عبئا عىل الربملان والشعب“وأضاف أن 

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/1490685/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4003501/1/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%84%D9%8015-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4003988/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4003988/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4003988/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3
https://arabi21.com/story/1490660/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af-%d9%8a%d9%8f%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d9%81/
https://daaarb.com/%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af-%d9%8a%d9%8f%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d9%81/
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 (21)عربي الستعداد لسيناريو مصر دولة فاشلةا
متر مرص اليوم بأزمة اقتصادية هي األصعب عىل اإلطالق من حيث الحجم : "املحلل والباحث السيايس عيل باكريكتب 

والعمق والتأثري عىل املجتمع والدولة معاً. وبالرغم من أنّه يحلو لبعض املسؤولني ربط هذه االزمة باملشاكل اإلقليمية 
ية للتحفيف من مسؤوليتهم عنها، إالّ أّن الحقيقة هي أّن هذه االزمة الهيكليّة العميقة والتحديات االقتصادية العامل

مرتبطة إرتباطاً أساسيّاً بطريقة إدارة السييس والجيش املرصي للدولة، وهو أمر ال ميكن ألحد أن يّدعي أنّه مل يكن 
 ."يتوقّعه أو يراه

ملوازنة ما تيجي مجلس قبل اإيهاب منصور: أطالب الحكومة ورئيسها بالحضور لل
 )درب(ألن الشارع يئن 

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة الربملانية للحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي، إن ملف السياحة من أهم 
وقال النائب: أطالب الحكومة ورئيس الحكومة أن يحرضوا ، امللفات التي ميكن أن تدعم مرص جيدا إذا أدير جيدا

ي ويقولوا ايه األولويات، ألن الشارع ينئ، لذلك البد أن تحدد الحكومة ألولويات قبل للمجلس قبل املوازنة ما تيج
 املوازنة ما تيجي. 

   

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/1490518/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%a5%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a3%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a5%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a3%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
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 تطورات املشهد االقتصادي
ميدل إيست آي: هكذا تبقي قروض صندوق النقد السيسي عائما بينما تغرق مصر 

 (21)عربي بالديون
نرش موقع "ميدل إيست آي" الربيطاين، تقريرا عن استمرار مرص باالقرتاض من صندوق النقد الدويل، بينام تغرق يف 

 وتحدث التقرير عن ثالث عمليات إنقاذ قام بها الصندوق القتصاد مرص املتهاوي، يف بلد يعج مباليني الفقراء.، الديون
 ية أثرت عىل اقتصاد مرص، عىل غرار أزمة فريوس كورونا، والحرب يف أوكرانيا.وسلط التقرير الضوء عىل عوامل خارج

 )بوابة األخبار( «ذوي الهمم»ماليين جنيه تحمل شعار  ٣وزير املالية: طرح 
يف « هممذوي ال»تحمل شعار « فئة الجنيه»ماليني جنيه من العملة املعدنية  ٣أعلن د.محمد معيط وزير املالية، طرح 

رسالة تقدير للقادرين باختالف من خرية أبناء مرص، الذين يثبتون كل يوم إرادتهم الصلبة يف تحدي الصعاب وتجاوزها 
 .وتحقيق أرقام قياسية يف مختلف املجاالت

مليار جنيه استثمارات بمحافظة مطروح بخطة العام املالي  13.3هالة السعيد: 
 )بوابة األهرام( الجاري

وقالت ، 22/2023رية ملحافظة مطروح لعام مالمح خطة املواطن االستثام،ارة التخطيط والتنمية االقتصاديةاستعرضت وز 
 217 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إن عدد املرشوعات التنموية باملحافظة يصل إىل

 مليار جنيه. 13,3تبلغ   22/2023مرشوًعا، وأن قيمة االستثامرات العامة املوجهة ملحافظة مطروح بخطة عام 
 )بوابة األهرام( النواب يوافق ىلع انضمام مصر لبنك التنمية يف تجمع البريكس

عىل تقرير اللجنة املشرتكة من لجنة الشئون االقتصادية ومكاتب لجان الخطة واملوازنة، العالقات ، وافق مجلس النواب
بشأن املوافقة عىل اتفاقية تأسيس بنك التنمية  2022لسنة  628رقم  السييسالخارجية، والدفاع واألمن القومي عن قرار 

 ربية إىل البنك.الجديد التابع لتجمع الربيكس ووثيقة انضامم جمهورية مرص الع
 )الشروق( متحدث الوزراء: لم تعد هناك أزمة يف توفير الدوالر للمستوردين

 الدوالر للمستوردين، مشريا إىل أن القطاع املرصيف يقوم قال املتحدث باسم مجلس الوزراءإنه مل تعد هناك أزمة يف توفري
 بتوفري كل ما يحتاجه املستوردون وفقا لألولويات التي نحددها يف السلع املطلوبة خالل هذه الفرتة.

بيان جديد من الحكومة حول فرص االستثمار املتاحة.. واإلسراع يف تنفيذ اإلجراءات 
 )بوابة األهرام( الخاصة بنقل ملكيات الشركات

التقى مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 
رئيس الوزراء،  وقال بيان حكومي حول االجتامع إن، عم وتهيئة مناخ االستثامر يف مرصالحرة؛ ملتابعة جهود د

جدد  يف مستهل اللقاء، تأكيد استمرار مختلف أجهزة الدولة املعنية العمل عىل تقديم املزيد من التيسريات 
واملحفزات التى من شأنها دعم قطاع االستثامر، وجذب مزيد من املستثمرين املحليني واألجانب لضخ استثامرات 

 ا منتلكه من مقومات وإمكانات هائلة ىف مختلف املجاالت.  جديدة أو التوسع ىف القائم منها، تعظيامً مل

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/1490712/MEE-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4003908/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%A3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4003908/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%A3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://gate.ahram.org.eg/News/4028078.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4028078.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4029192.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4029192.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012023&id=3a07c7ef-d4bd-422d-b209-6a96e0627ce7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012023&id=3a07c7ef-d4bd-422d-b209-6a96e0627ce7
https://gate.ahram.org.eg/News/4029257.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4029257.aspx
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 اإلفالس ومشروعات السيسي ستؤدي لكوارث اقتصاديةخطر هانكي: مصر تواجه 
 (21)عربي

أكد الخبري االقتصادي العاملي، وعضو مجلس املستشارين االقتصاديني يف عهد الرئيس األمرييك األسبق ريغان، ستيف 
 هانيك، أن مرص تواجه مخاطر اإلفالس، وأن املشاريع الضخمة التي يدشنها السييس ستؤدي إىل كوارث اقتصادية.

الفضائية عرب برنامج "آخر كالم" الذي يقدمه اإلعالمي أسامة جاويش:  وقال هانيك،  خالل مقابلة مع قناة "مكملني"
 .حوايل خمسة أضعاف املعدل الرسمي باملئة، 101"التضخم اآلن يف مرص 

وعن تضارب األرقام بني بياناته وبيانات الحكومة املرصية، أوضح: "يف مكان مثل مرص يوجد الكثري من الفساد، إنهم 
د تالعبوا بها بالفعل، تلك هي املشكلة، حيث تتوافر كل أنواع االنتقاء واألخطاء البيانية واألخطاء يتالعبون بالبيانات وق

 الفنية، لذلك فإن الثقة يف الخدمة املدنية والحكومة معدومة".
% من أسهم بنك 100بعد موافقة املركزي الكيني.. التجاري الدولي يستحوذ ىلع 

Mayfair الشروق( يف كينيا( 
(، بنك القطاع الخاص الرائد CIBباعتبارها أول عملية استحواذ للبنك خارج مرص، أعلن رسميا البنك التجاري الدويل )

يف كينيا ويتخذ من نريويب مقرا له بعد أن استحوذ يف  Mayfairنك أسهم ب Mيف مرص عن إمتام استحواذه عىل كامل
 % ليتبعها ذلك باالستحواذ عىل النسبة املتبقية.51ابريل املايض عىل حصة 

 (21عربي)مصر تعلن انتهاء أزمة تكدس البضائع.. ما تأثيرها ىلع األسواق؟ 
أعلنت الحكومة املرصية انتهاء أزمة تراكم البضائع يف املوانئ منذ نحو عام التي تسببت فيها أزمة نقص العملة الصعبة 

 . وقرار سابق للبنك املركزي يف فرباير املايض يقيد عمليات االسترياد من الخارج
لبضائع يف املوانئ التي تأخر اإلفراج عنها بسبب قرارات اعترب الخبري االقتصادي، عبد النبي عبد املطلب أن "اإلفراج عن ا

فرباير املايض التي استبدلت مستندات التحصيل باالعتامدات املستندية يف خطوة من شأنها تقييد االسترياد، هو عودة 
ن السلع واستبعد يف حديثه أن "يؤدي اإلفراج ع، ذي كان من املفرتض أن تكون عليه"األمور إىل نصابها الطبيعي ال

والبضائع املحتجزة إىل خفض األسعار وحركتها داخل السوق املرصي؛ ألن ما حدث أن قرارات البنك املركزي السابقة 
 .كانت قد أوقفت واردات مرص الجديدة، والبضائع التي تم اإلفراج عنها ال أعتقد أن تلبي كافة االحتياجات يف السوق

واالستثمارات الهندية لدينا تجاوزت شركة هندية تعمل يف مصر  52بسام راضي: 
 )الشروق( مليارات دوالر 8

 التعاون م كبري يفأن الجانب الهندي كان لديه اهتام، قال املتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفري بسام رايض
مليارات دوالر، مشريا  7وأوضح رايض أن امليزان التجاري بني مرص والهند يقدر بحوايل ، مع مرص يف كل املجاالت

 يف الوقت ذاته إىل أن ميزان االسترياد والتصدير ما بني مرص والهند متساٍو إىل حد ما.
 مليارات دوالر. 8ستثامرات الهندية يف مرص تجاوزت رشكة هندية تعمل يف مرص، مبينا أن اال  52وأشار إىل وجود 

 

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/1490426/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012023&id=73d28e27-2bd2-4295-b0dc-88eb3f4a3092
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012023&id=73d28e27-2bd2-4295-b0dc-88eb3f4a3092
https://arabi21.com/story/1490625/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012023&id=1e9ad28b-33bf-45d4-b9c0-032db02d7567
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012023&id=1e9ad28b-33bf-45d4-b9c0-032db02d7567
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 )الوطن( % ىلع أذون الخزانة21.9يرفع سعر الفائدة لـ« املركزي»
% لألذون 21.95، لـ«أذون الخزانة»رفع البنك املركزي املرصي، أسعار الفائدة عىل أدوات الدين الحكومية قصرية األجل 

 أجل عام، يف مزاد أُقيم أمس األحد، بحسب نتائج التعامالت بسوق الديّن.
 23.5مليار جنيه لألوىل، و 20شهور وعام، بقيمة  6وطرح البنك املركزي نيابة عن وزارة املالية، أذون خزانة أجل 

 مليارجنيه للثانية، بهدف جمع سيولة لإلنفاق عىل بنود املوازنة العامة للدولة.
  

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/6421874
https://www.elwatannews.com/news/details/6421874
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

قادات مواطني الخليج لـ مصر: حكٌي بغيض تحركه حمدي رزق يرد ىلع انت
 )درب( وتورط به شخصيات خليجية معلوم هويتها اإلخوانية” تنظيمات“

لشخصيات خليجية واملنترشة عرب مواقع التواصل االجتامعي ” مقاطع الفيديو“قال الكاتب الصحفي، حمدي رزق، إن 
تنظيامت “ة، هو حيك بغيض تُحركه والتي تحمل انتقادات حادة لـ مرص وأوضاعها االقتصادية خالل اآلونة األخري 

، مشدًدا عىل تورط بعض الشخصيات الخليجية التي تظهر كاألشباح يف األزمات ومعلوم ”وتوجهات من خارج الحدود
 هويتها اإلخوانية.

 السياحة

 )بوابة األخبار( مليار دوالر سنوًيا 30تناقش خطة الوصول إلى « سياحة النواب»
أحمد عيىس وزير السياحة  طلبات إحاطة، بحضور 5 النواب، برئاسة النائبة نورا عيللسياحة مبجلس تناقش لجنة ا

مليار دوالر سنويًا، واسرتاتيجية تطوير الطاقة الفندقية  30ويأيت الطلب األول بشأن خطة الحكومة للوصول ل ، واآلثار
 والخدمية لتحقيق هذا الهدف.

ة لسمعة مصر السياحية.. ومطالب بمساندة انتفاضة ضد حرق األسعار واإلساء
 )الشروق( الدولة بعقوبات مشددة للمخالفين

عدد من رشكات السياحة والفنادق بهدف تشهد األوساط السياحية انتفاضة ضد ظاهرة حرق األسعار التى يقوم به 
الكسب الرسيع حيث يقوم العديد من رشكات السياحة والفنادق املرصية رغبة منها ىف جذب أكرب عدد من السياح 
لزيارة مرص بتقديم عروض لبيع الربنامج السياحى لزيارة مرصبسعر منخفض للغاية وهو ما يؤثر بالسلب عىل معدالت 

املحققة من قطاع السياحة للدخل القومى فضال عن تأثريه السلبى عىل مستوى جودة الخدمات  اإليرادات اإلجاملية
 املقدمة للسياح وهو ما يرض بسمعة مرص السياحية مستقبال.

 (21)عربي اكتشاف مقابر فرعونية جديدة بمصر.. ومومياء لرجل مغطاة بالذهب
كشفت مرص عن عدة مقابر فرعونية ومومياء كاملة مغطاة بالذهب، تعود إىل عرص األرستني الخامسة والسادسة اللتني 

 عام، مبنطقة سقارة القريبة من أهرام الجيزة غرب القاهرة. 4500حكمتا البالد قبل نحو 
مل اآلثار املرصي البارز زاهي حواس للصحافيني الخميس املايض أن أعامل الحفر ومن منطقة الكشف، أعلن عا

التي تولتها البعثة املرصية املشرتكة مع املجلس األعىل لآلثار مبنطقة جرس املدير يف جبانة سقارة، "أسفرت عن 
 العثور عىل مقابر تعود إيل عرص األرستني الخامسة والسادسة من الدولة القدمية".

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%ad%d9%85%d8%af%d9%8a-%d8%b1%d8%b2%d9%82-%d9%8a%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a-%d8%b1%d8%b2%d9%82-%d9%8a%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4003979/1/-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-30-%D9%85%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4003979/1/-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-30-%D9%85%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012023&id=6c34a808-dc1f-4101-a9df-e1b87003a401
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012023&id=6c34a808-dc1f-4101-a9df-e1b87003a401
https://arabi21.com/story/1490480/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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 الطرق واملواصالت

 )الشروق( مليون يورو 26النقل: سعر قطار تالجو اإلسباني شامل الصيانة 
 5عربة ) 15؛ كل قطار يضم 2019لجو اإلسبانية يف إبريل قطارات من رشكة تا 6أكدت وزارة النقل، توقيع عقد توريد 

مليون  126عربة قوى(، وقطار آخر دون مقابل بقيمة  –عربة بوفية  –عربات ثانية مكيفة  8 –عربات أوىل مكيفة 
 126عربات بسعر  105يورو فقط، وذلك من خالل مناقصة عامة ومنافسة بني جميع الرشكات العاملية، مؤكدة رشاء 

 مليون يورو للعربة الواحدة. 1.2ونا وبواقع ملي

 )بوابة األخبار( لسيسيلعربة ركاب جديدة.. قرار  1350توريد 
، بشأن املوافقة عىل  28/01/2023بتاريخ  2022لسنة  597رقم  السييس، قرار  4نرشت الجريدة الرسمية بالعدد رقم 

بني الهيئة القومية لسكك حديد مرص، وبنك  2022/11/24اتفاقية التعديل واعادة الصياغة املوقعة عليهام بتاريخ 
 عربة ركاب جديد . 1350يورو لتوريد عدد 1039846250التصدير واالسترياد املجرى مببلغ 

 أخرى

بعد إلغاء حفل السفارة اإليطالية « املوسيقيين»أول رد من «.. ألف دوالر 25»بسبب 
 )املصري اليوم( بـ األقصر

نفى أحمد أبواملجد، سكرتري نقابة املهن املوسيقية، كل ما تم تناوله يف وسائل اإلعالم حول تعمد النقابة إلغاء حفال 
 مرص مل تتقدم بطلب للسفارة اإليطالية يف مدينة األقرص، مؤكدا أن كل ما تم تداوله غري صحيح وأن السفارة اإليطالية يف

 رسمي لنقابة املهن املوسيقية.
 
 
 

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=28012023&id=ffe29d96-ac67-43f3-9d58-09204073982c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012023&id=ffe29d96-ac67-43f3-9d58-09204073982c
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4004203/1/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-1350-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4004203/1/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-1350-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2805115
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2805115
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 العسكري املشهدت اتطور
خروج الجيش من وال حل إال ب: أموال املانحين بمصر تذهب للعسكر.. إيكونوميست

 (21)عربي االقتصاد
قالت مجلة "إيكونوميست"، إن أموال املانحني يف مرص تذهب إىل جيوب الرجال الذين يرتدون الزي العسكري )أو 

 الذين خلعوه مؤخرا(، وال حل إلنقاذ االقتصاد املرصي إال بخروج الجيش من كافة القطاعات.
"، صندوق النقد الدويل إىل إجبار الحكومة املرصية عىل االلتزام بتعهداتها. 21جمته "عريبودعت املجلة يف تقرير تر 

 وقالت: "يجب عىل مرص البدء بنزع العسكرة عن االقتصاد، وإال فعليها أن تتوقع تقلص املنح والهبات".
 )الشروق( طريقا للقوات املسلحة 31كيلومتر ىلع جانبي  2قرار جمهوري بتخصيص 

يقا جديدا لصالح القوات طر 31كيلومرت عىل جانبي  2أصدر السييس قراراً جمهورياً بتخصيص األرايض الصحراوية بعمق 
 املسلحة.

أال ميس ذلك التخصيص بالترصفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ عىل  2023لسنة  17وينص القرار رقم 
 العمل بهذا القرار عىل املساحات الواقعة يف هذه األرايض.

شروط ومزايا قبول دفعة جديدة من األطباء البشريين بالقوات املسلحة وموعد 
 )بوابة األهرام( التقديم

أعلنت القوات املسلحة عن قبول دفعة جديدة من األطباء البرشيني الحاصلني عىل درجة املاجستري والدكتوراه للعمل 
بعد تصديق الفريق أول محمد زيك وزير الدفاع   2023كضباط مكلفني بالقوات املسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 

 دفعة الجديدة. واإلنتاج الحرىب عىل قبول ال
 )الدفاع العربي( مصر تبدأ تصنيع صفقة لنشات الدورية الساحلية

مليون دوالر من وزارة الدفاع األمريكية لتسليم  22.1لبناء القوارب ومقرها لويزيانا عقًدا بقيمة  Swifthipsتلقت رشكة 
 مرتًا ملرص. 28ستة زوارق دورية ساحلية إضافية بطول 

الصلبة القابلة للنفخ ، وأنظمة األشعة تحت الحمراء للرؤية  Zodiacإنتاج املواد ، وقوارب  يغطي العقد مجموعات
 األمامية ، وحزم أجهزة كمبيوتر شخصية ، والخدمات الفنية الهندسية للمقاول ذات الصلة ، وطلبات العنارص املتوفرة.

مرتًا ، سيتم تجميعها يف اإلسكندرية ، مرص ،  28ل قاربًا بطو  13ووفًقا لإلعالنات السابقة ، قامت مرص بالفعل برشاء 
 (.BOTيف إطار منوذج الرشكة للبناء والتشغيل والتحويل ) Swifthipsبالتنسيق 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/1490413/ECO-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012023&id=4fed00cb-400d-41dd-b704-f3c5517f6eca
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012023&id=4fed00cb-400d-41dd-b704-f3c5517f6eca
https://gate.ahram.org.eg/News/4028396.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4028396.aspx
https://www.defense-arabic.com/2023/01/28/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/28/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7/
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 تطورات املشهد السيناوي
 صري اليوم()امل تواصل فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء

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

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

، والحافلة الثانية من كشف «٢٠٢٣/٤»أضاف املصدر، أن السفر سيكون اليوم للحافلة الثانية من كشف املسافرين 
 الجوازات املرصية.

مايو من العام قبل املايض، الستقبال الجرحى  16ألحد املوافق يذكر أنه تم تشغيل املعرب استثنائيًا، اعتباًرا من يوم ا
 واملصابني والحاالت اإلنسانية وإدخال املساعدات املتنوعة إىل قطاع غزة.

 ي اليوم()املصر املاضي سبوعاألآالف مسافر بين مصر وقطاع غزة خالل  6تنقل 
إىل  ٢٢من »ايض مسافرًا يف كال االتجاهني، خالل األسبوع امل 6331شهد معرب رفح الربي يف محافظة شامل سيناء، تنقل 

وقالت مصادر مبعرب رفح الربي، اليوم الجمعة، إنه وصل إىل األرايض املرصية قادًما من قطاع غزة  ،«يناير الجاري ٢٦
 مسافرًا. ٣٣٧٢رصية إىل القطاع مسافرًا، وغادر األرايض امل ٢٩٥٩

طريقا  31كيلومتر ىلع جانبي  2طريق بسيناء.. قرار جمهوري بتخصيص  12منها  -
 لصالح القوات املسلحة.

رار جهات الدولة بالتنسيق مع القوات املسلحة والهيئة العامة للتخطيط ويلزم الق
العمراني والهيئة العامة للطرق والكباري قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة ىلع 

 )مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان(أي جزء من املساحات التابعة لها. 

  

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/2805770
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2803701
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1619696654780887048/photo/1
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1619696654780887048/photo/1
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 تطورات املشهد األمني
وحكم بتعويض آخر ” يونيفرسال“أحكام جديدة بعودة عمال يف  7املركز املصري: 

 )درب(عن فصله تعسفيا 
 7قال املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية إن املحكمة العاملية أصدرت أحكاما قضائية برفض دعاوى فصل 

ليصل بذلك عدد العاملني  –مرارهم يف العمل مع رصف مستحقاتهم املالية كاملة عاملني يف رشكة يونيفرسال، واست
 كام حصل عىل حكم بتعويض عامل آخر عن فصله تعسفيا.  – 2022عامال، منذ ديسمرب  23املقيض بعودتهم للرشكة إىل 

يناير حلقة  25العليمي لـ بي بي سي: آالف سجناء الرأي مفروض يخرجوا.. وثورة  
 )درب(قراطية والعيش والكرامة )فيديو( والت نيل الديمضمن محا

يناير حلقة من سلسلة حلقات طويلة خاضها الشعب املرصي  25قال املحامي زياد العليمي، الربملاين السابق، إن ثورة 
 لنيل الدميقراطية والعيش والكرامة. 

شعبنا حرية وكرامة املرصيون يستحقون األفضل، ويناير محاولة لصنع األحسن، عايزين ل“وتابع يف حوار لـ)يب يب يس(: 
املرصيون مازالوا يعانون من الفقر، وآالف مازالوا بالسجون يف قضايا رأي، والزم “وأضاف:   ،”إنسانية وعدالة اجتامعية

أنا ملا فزت يف الربملان كنت أصغر نائب، واإلنفاق كان قليل جًدا “وواصل: ، ”تكون هناك مناقشة حول املسار االقتصاي
 ”. ية، وده معناه إن الناس عندها وجهة نظر يف دعم من تؤيدهيف الحملة االنتخاب

وزير الداخلية يستقبل الفريق أول محمد ذكي ورئيس األركان بمناسبة االحتفال  
 )الشروق( بعيد الشرطة

استقبل وزير الداخلية محمود توفيق، مساء اليوم األحد مبقر وزارة الداخلية، الفريق أول محمد زىك القائد العام للقوات 
املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحرىب، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات املسلحة، ووفد من كبار قادة 

  لعيد الرشطة. 71ة له ولهيئة الرشطة مبناسبة االحتفال بالذكرى الـالقوات املسلحة، لتقديم التهنئ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-7-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-7-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d9%85%d9%81/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d9%85%d9%81/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012023&id=33e4836c-efb8-42dd-a2aa-29b39cc70188
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012023&id=33e4836c-efb8-42dd-a2aa-29b39cc70188
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