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 امح شكرى يصل العاصمة موسكو للقاء مسؤولين روس س 

 حقوق االنسان يف مصر أوضاع لينكن يناقش ب 

عد تركي الحمد.. خالد الدخيل ينتقد سيطرة الجيش املصري ىلع ب 
 السلطة واالقتصاد 

  تقدمنا يف جودة الطرق تتعارض مع ارتفاع الحوادثتصريحات لسعيد: ا 

 كورفيت جويند للبحرين 2صر بصدد تصنيع عدد م 
 عة حول الطرق؟ل يسترضي السيسي الجيش باحتكار مساحات شاسه 

 لسيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطةا 

 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"
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  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
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 Al Marsad 
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 تطورات السياسة الخارجية
  اليوم السابع() سامح شكرى يصل العاصمة موسكو للقاء مسؤولين روس

العالقات الثنائية  وزير الخارجية سامح شكري إىل العاصمة الروسية موسكو، يف زيارة ثنائية تستهدف متابعة مساروصل 
حيث سيناقش مع املسئولني الروس مجمل ملفات العالقات الثنائية بني البلدين، والتقدم املحرز يف تنفيذ  ،بني البلدين
يعقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظريه الرويس سريجي الفروف، و ،التعاون، مبا يحقق مصالح البلدينمرشوعات 

 ظهر اليوم الثالثاء، مؤمترا صحفيا مشرتكا يف العاصمة موسكو.
 )الشروق( مليار دوالر مساعدات اقتصادية ملصر 30بلينكن: الواليات املتحدة قدمت 

ين بلينكن، وجود تاريخ طويل بني القاهرة وواشنطن عىل مدى العقود املاضية، مشريا أكد وزير الخارجية األمرييك أنتو 
 مليار دوالر عىل شكل مساعدات اقتصادية ملرص". 30إىل أن "الواليات املتحدة قدمت نحو 

 )الوطن( السيسي: الدور األمريكي مهم ومؤثر لحل أزمة السد اإلثيوبي
رصي، والقائم بأعامل السفارة وزير الخارجية األمرييك، أنتوين بلينكن، بحضور وزير الخارجية امل استقبل السييس

موقف مرص الثابت  السييساألمريكية يف القاهرة، دانيل روبنستاين، وتطرّق اللقاء إىل قضية السد اإلثيويب، حيث أكد 
يف هذا الصدد، من خالل رضورة التوصل إىل اتفاق قانوين ملزم مللء وتشغيل السد، مبا يحقق املصالح املشرتكة ويحفظ 

 ية والتنموية لجميع األطراف، مشددا عىل أهمية الدور األمرييك لالضطالع بدور مؤثر لحلحلة تلك األزمة.الحقوق املائ
 (21)عربي تليغراف: األوضاع يف الشرق األوسط تتدهور وبحاجة لتدخل أمريكي

قالت صحيفة "دييل تليغراف" إن الرشق األوسط بات عىل حافة السكني وأن عىل وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن 
وأشارت الصحيفة يف افتتاحيتها إىل هجوم ، الذي بدأ جولة باملنطقة، األحد، استخدام التأثري األمرييك لوقف التدهور

 سبعة مستوطنني يف أكرث الهجامت القاتلة التي تشهدها إرسائيل منذ عرشة أعوام.القدس يوم الجمعة والذي قتل فيه 
 )الجزيرة(حقوق االنسان يف مصر وضاع أبلينكن يناقش 

قال نيد برايس املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية إن الوزير أنتوين بلينكن ناقش، يف مؤمتر صحفي عقده مع 
باحثات إن حقوق اإلنسان كانت يف صدارة قضايا جدول األعامل يف املحادثات مع عقب امل نظريه املرصي سامح شكري

سنواصل تشجيع القاهرة عىل اتخاذ مزيد من التحركات بشأن حقوق اإلنسان مبا يف ذلك إطالق “وأضاف  ،قادة مرص
 ”.رساح املزيد من السجناء السياسيني وإصالح نظام االحتجاز عىل ذمة القضايا

 (الشروق) سد النهضة.. وزير الخارجية األسبق: التعنت اإلثيوبي فاق مداه
مد العرايب، وزير الخارجية األسبق، إن مرص مارست قدًرا من الصرب الطويل يف تعاملها مع ملف قال السفري مح

سد النهضة، مشريًا إىل أن القاهرة تؤكد عىل أهمية حل املوضوع دبلوماسًيا عن طريق التفاوض، وخروج كل 
 األطراف رابحة.

، مساء االثنني، أن مرص طوال «صدى البلد»عرب فضائية ، «صالة التحرير»وأضاف خالل مداخلة هاتفية لربنامج 
 فرتة تعاملها مع امللف، تحافظ عىل مبادئها الخاصة باحرتام القانون الدويل، والحق يف التنمية.
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.youm7.com/story/2023/1/31/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3/6066440
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012023&id=13bec422-cc80-4f94-824a-a2c0b59ca71e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012023&id=13bec422-cc80-4f94-824a-a2c0b59ca71e
https://www.elwatannews.com/news/details/6422084
https://www.elwatannews.com/news/details/6422084
https://arabi21.com/story/1490910/%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/30/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D8%B6
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/30/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D8%B6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012023&id=40bc358a-5b3d-46a5-9aec-b644f2490574
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 (الشروق) البلدين مذكرة التفاهم املوقعة بينمصر والعراق تبحثان توسيع نطاق 
بحث وزير املوارد املائية العراقي، عون ذياب، اليوم االثنني، مع السفري املرصى لدى العراق، وليد محمد إسامعيل، 

أن  -يف بيان لها اليوم  -وذكرت وزارة املوارد املائية العراقية  ،كرة التفاهم املوقعة بني البلدينتوسيع نطاق عمل مذ 
لتعاون املشرتك بني البلدين الشقيقني يف مجال املوارد املائية لتعزيزها وتطويرها واالستفادة الجانبني بحثا أيضا عالقات ا

 من التجربة املرصية لتحويل املناطق الصحراوية لواحات خرضاء.
 )بوابة األخبار( مصر تقدم التعازي لباكستان يف ضحايا مسجد يف مدينة بيشاور

االنتحاري الذي يناير الجاري، حادث التفجري  30أدانت جمهورية مرص العربية يف بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم 
 استهدف مسجداً يف مدينة بيشاور شامل غرب باكستان، مام أسفر عن سقوط عرشات القتىل والجرحى.

صر وهكذا يمكن االستفادة من خالد داود: هذا ما بحثناه مع بلينكن يف زيارته مل
 (الجزيرة) الحوار الوطني )فيديو(

قال خالد داود، املقرر املساعد للجنة األحزاب السياسية بأمانة الحوار الوطني والرئيس السابق لحزب الدستور، إن لقاءه 
نسان ضمن مجموعة من ممثيل املجتمع املدين مع وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن تناول قضايا حقوق اإل 

والحريات، والوضع االقتصادي يف مرص، مشريًا إىل أنهم طرحوا عىل الوزير وجهة نظرهم بشأن تعامل واشنطن مع 
 القضية الفلسطينية.

هشام قاسم: زيارة بلينكن للقاهرة ستسهم يف تحسين حالة حقوق اإلنسان بمصر 
 )الجزيرة( )فيديو(

ية األمرييك أنتوين بلينكن للقاهرة أعرب النارش والسيايس املرصي هشام قاسم عن أمله يف أن تسهم زيارة وزير الخارج
 يف تحسني حالة حقوق اإلنسان مبرص.

وقال خالل مشاركته، االثنني، يف برنامج املسائية عىل الجزيرة مبارش إنه من املؤكد أن تدفع اإلدارة األمريكية النظام 
 ة.املرصي إىل إحداث انفراجة يف هذا امللف باإلضافة إىل فتح مجال املامرسة السياسي

وأشار قاسم إىل أنه لديه معلومات تفيد بحدوث تحّسن يف القضايا املتعلقة بحالة حقوق اإلنسان يف مرص خالل الفرتة 
  املقبلة، لكن من دون حدوث انفراجة كبرية.

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=30012023&id=b607c5ef-cd03-4a4e-97b7-054ea1a803ba
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005074/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005074/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/31/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/31/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/31/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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 ياسة الداخليةتطورات الس
بعد تركي الحمد.. خالد الدخيل ينتقد سيطرة الجيش املصري ىلع السلطة 

 )الجزيرة( واالقتصاد
أنها مل “قال الكاتب واملفكر السعودي خالد الدخيل، إن ما يحدث ملرص يف السنوات األخرية، يعود يف جذره األول إىل 

الدخيل يف تغريدة عىل حسابه يف تويرت، أن سيطرة الجيش عىل السلطة وعىل  وأضاف، ”1952تغادر عباءة العسكر منذ 
 اقتصاد مرص مل يسمح ببديل سيايس اقتصادي مختلف.

 وتعاين مرص من أزمة اقتصادية متواصلة وسط خفض قيمة العملة والتضخم املتزايد.

 ماتشعبة املستوردين: ال يجب تسعير السلع وفق نظرية العرض والطلب وقت األز
 )الوطن(

قال عامد قناوي، رئيس شعبة املستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إّن أشهر معادلة سعرية، هي التي تعتمد عىل العرض 
 «.منع االحتكاروحتى تكون عادلة، البد أن تتسق مع قانون حامية املنافسة و »والطلب، مضيفا: 

وتابع رئيس شعبة املستوردين بغرفة القاهرة التجارية أنه ال ميكن أن تكون هذه املعادلة عادلة سعرياً، إال إذا كانت 
يف ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية، فإذا اُستخدمت يف وقت األزمات والكوارث االقتصادية، تتحول من أساس سعر 

وتصبح معتمدة عىل قانون مقلوب، وهو حامية االحتكار ومنع املنافسة، وعندها عادل، إىل أساس سعري غري عادل، 
 تزيد األزمة وتزيد من آثار الكارثة.

نائب يتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بالتصدي ملافيا السلع املغشوشة واملقلدة: 
 )درب( بعض معدومي الضمير يستغلون األزمة االقتصادية لتحقيق مكاسب هائلة

النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجة إىل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة  أعلن الدكتور أمين محسب، عضو مجلس
والصناعة ورئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء، ورئيس جهاز حامية املستهلك، بشأن التصدي ملافيا السلع املغشوشة 

 كربى.واملقلدة، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر ضبط مصنع )بري سلم( يقوم بتقليد عالمات تجارية 
مها عبد الناصر عن مشروع صندوق مصر الرقمية: أرفض إنشاء صناديق خاصة جديدة 

 )درب( لكثرتها وغياب رقابة البرملان ىلع موازناتها
 أعلنت النائبة مها عبد النارص، عضوة مجلس النواب، تجديد رفضها ملرشوع قانون صندوق مرص الرقمية. 

لجنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مرشوع صندوق نناقش حاليًا يف “وقالت النائبة يف ترصيحات لها، االثنني: 
 ”.مرص الرقمية وأعلنت رفيض سابقا ملرشوع القانون من حيث املبدأ، وجددت رفيض مرة ثانية ولألسباب اآلتية

أوال أنا ضد إنشاء صناديق خاصة جديدة لكرثة الصناديق يف مرص وغياب رقابة الرب ملان عىل موازناتها، “وتابعت: 
 ”. افة أننا نطالب بوحدة املوازنة العامة للدولة ملزيد من الشفافية والحوكمةباإلض

  

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/politics/2023/1/30/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/30/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/6422062
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af/
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85/
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 تطورات املشهد االقتصادي
)بوابة  سنوات 3مليار دوالر تمويالت تنموية للقطاع الخاص خالل  7.3«: املشاط»

 األخبار(
لسنوي للمستثمرين مبنطقة الرشق األوسط شاركت رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدويل، يف الدورة السابعة من املؤمتر ا

 وشامل أفريقيا، الذي تنظمه رشكة يس آي كابيتال، حيث تناولت يف جلسة خاصة دور الرشاكات الدولية يف تحفيز
منوهة بأن القطاع الخاص استفاد خالل األعوام الثالثة املاضية بتمويالت تتجاوز  ، مشاركة القطاع الخاص يف التنمية

 .مليار دوالر من رشكاء التنمية متعددي األطراف والثنائيني 7.3قيمتها 
مليارات جنيه فارق سعر الفائدة لدعم القطاعات اإلنتاجية  10معيط: الخزانة تتحمل 

 )بوابة األخبار(
عىل  مليار جنيه، قيمة كامل الرضيبة املستحقة 4.5أكد محمد معيط وزير املالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 

وأوضح أن الخزانة العامة ، 2022سنوات، منذ يناير  3ملدة العقارات املبنية املستخدمة يف مامرسة األنشطة الصناعية، 
مليار جنيه  150إلتاحة متويل   مبادرة دعم القطاعات اإلنتاجيةمليارات جنيه فارق سعر الفائدة ىف 10للدولة، تتحمل 

 ليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.م 6٪، مشريًا إىل أن هناك 11بفائدة 
 )بوابة األهرام( شركة 2500لـ « مساندة تصديرية»مليار جنيه  42.5املالية: صرف 

هدت إطالق عدة مبادرات لرد األعباء التصديرية حتى اآلن، ش ٢٠١٩قال محمد معيط وزير املالية، إن الفرتة من أكتوبر 
 رشكة. ٢٥٠٠لـ« مساندة تصديرية»مليار جنيه  ٤٢,٥تم رصف ، لدى صندوق تنمية الصادرات، و املستحقة للمصدرين

 )الشروق( مليار جنيه 36املركزي يطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 
مليار جنيه وذالك نيابة عن  36أعلن البنك املركزي املرصي، االثنني، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجاملية تصل إىل 

 %.26الكتتاب بها لتصل إىل  وزارة املالية لتمويل عجز املوازنة، وسط استمرار ارتفاع اسعار الفائدة التى تطلبها البنوك
 )الوطن( «مصر»و« األهلي»% بعد وقف بيعها يف 25بنوك تطرح شهادات 

% يرصف 25كشف أكرب مرصفني حكوميني، األهيل املرصي ومرص، عن وقف العمل عىل شهادات ذات العائد املرتفع الـ
وبعد طرح هذه الشهادات من قبل ، يناير الجاري 4اإلعالن عنها يف  % شهريا، يوم الثالثاء املقبل، التي تم22ويا والـسن

يناير املايض، وبدأ عدد من البنوك األخرى تتنافس عىل تقديم شهادات ذات عائد مرتفع  4بنيك األهيل املرصي يف 
 هرة والعريب األفريقي وغريها.لجذب املواطنني إليها مثل املرصف املتحد والقا

 10مليارات دوالر قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خالل أول  8اإلحصاء: 
 )بوابة األخبار( 2022أشهر من 

كشف تقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بني مرص والواليات املتحدة 
مليار دوالر خالل نفس الفرتة  7.2مقابل  2022أشهر من عام  10مليارات دوالر خالل أول  8ريكية لتصل إىل األم

 %.12.2بنسبة ارتفاع قدرها  2021من عام 

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/4005025/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7--73-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005025/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7--73-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005025/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7--73-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4004990/1/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82-
https://gate.ahram.org.eg/News/4040232.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4040232.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012023&id=bbdcf451-a1ab-4a26-9656-352170199725
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012023&id=bbdcf451-a1ab-4a26-9656-352170199725
https://www.elwatannews.com/news/details/6421564
https://www.elwatannews.com/news/details/6421564
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4004967/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4004967/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA
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 )بوابة األخبار( وزير البترول يستقبل السفير األسترالي لبحث التعاون املشترك
زير البرتول والرثوة املعدنية الدكتور أكسل وابنهورست السفري األسرتايل الجديد بالقاهرة، حيث تم استقبل طارق املال و 

بحث سبل تعزيز مجاالت التعاون املشرتك خاصة يف مجاالت التعدين والغاز والطاقات الخرضاء باإلضافة إىل استعراض 
 تنامي دور مرص كدولة مصدرة للغاز الطبيعي.الفرص االستثامرية املتاحة ىف مجال الرثوة املعدنية يف مرص و 

 )بوابة األهرام( البيئة توقع ىلع منحة كويتية إلنشاء محطة غاز حيوى فى أسيوط
ة للتنمية املستدامة وبنك شهدت الدكتورة ياسمني فؤاد وزيرة البيئه توقيع مذكرة تفاهم بني مؤسسة الطاقة الحيوي

 .مستفيدا ىف محافظة أسيوط ١٥٠دف مرص؛ لدعم إنشاء محطة غاز حيوى مركزى تسته -الكويت الوطنى 
 مليار دوالر دخلت البنك األهلي عبر شهادة إدخار املصريين بالخارج 2.3أبو الفتوح: 

 (بوابة األهرام)
 2.3% بلغت 5.15كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك األهيل املرصي، عن حصيلة الشهادات الدوالرية بعائد 

وأكد أبو الفتوح يف ترصيحات صحفية أن آخر موعد لرشاء الشهادات  ،أشهر منذ طرحها حتى اآلن 3خالل  دوالر مليار
 يناير الجاري وهو آخر موعد إلتاحة الشهادات للعمالء يف فروع البنك األهيل. 31% هو 25ذات فائدة الـ 

 (درب) %25الثالثاء.. بنوك األهلي والقاهرة ومصر تقرر إيقاف شهادات الـاليوم 
% بنهاية عمل يوم 22.5%، و 25أعلنت بنوك األهيل والقاهرة وبنك مرص، إيقاف الشهادات الجديدة ذات العائد 

 ”.املستهدفات املنشودة“الثالثاء، بعد تحقيق 
% من عمليات الرشاء من خالل القنوات البديلة 60إنه تم تنفيذ ما يقارب  –يف بيان  –وذكر البنك األهيل املرصي 

ت واألهيل موبايل ومركز االتصال الهاتفية( والباقي من خالل فروع البنك مبختلف محافظات الجمهورية التي )األهيل ن
  .2023يناير  4ألف عميل جديد ألرسة عمالء البنك األهيل املرصي منذ طرح الشهادة يف  75ساهمت يف انضامم حواىل 

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/4005612/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005612/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD
https://gate.ahram.org.eg/News/4041172.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041172.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4040798.aspx
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/
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 يحور املجتمعت املاتطور
 التعليم

 )الوطن( وزير التربية والتعليم يوجه املديريات بعدم حجب نتيجة أي طالب
أعلنت مديرية الرتبية والتعليم يف القاهرة، أن الدكتور رضا حجازي وزير الرتبية والتعليم، كلف مديري املديريات، خالل 

 اجتامعهم اليوم، بعدم حجب النتيجة عن أي طالب وعدم حرمان أي طالب من فرحة النجاح.
 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( طلب من النواب بإنشاء كباري وطرق 112وزير النقل: عندي 
علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عىل االنتقادات الخاصة بشأن التوسع يف مرشوعات الطرق والكباري، وما يرتتب 

 عليه من مرور بعضها أمام بلكونات املواطنني.
أمام الجلسة العامة ملجلس النواب، برئاسة املستشار الدكتور حنفي جبايل: يعني نعمل طرق وال أل؟.. وقال كامل الوزير 

 أومال هنوصل للمرشوعات الجديدة ازاي، والطرق رشايني تنمية البد منها، علشان كده هنكمل مرشوعات النقل".
ل تنتهي خطة تطوير منظومة النق”: النواب“الوزير أمام ”.. معلش نستحمل شوية“

 )درب( حوادث” صفر“العام املقبل.. ونتمنى الوصول إلى 
، ولكن األمر ال يتعلق ”صفر“قال كامل الوزير، وزير النقل واملواصالت، إنه يسعى ألن تكون حوادث الطرق يف مرص 

وأضاف الوزير، خالل كلمته يف الجلسة العامة ملجلس ، فقط عىل جودة الطرق، ولكن هناك العديد من العوامل األخرى
عوامل، مواصفات فنية  4جودة الطرق ليست هي املحدد الوحيد لخفض نسبة الحوادث، فهناك “النواب، اليوم االثنني: 

 ”.وفنيات طريق وقوانني، وقائد السيارة، والسيارات نفسها
 )الشروق( كامل الوزير: لن نستورد عربات سكك حديد جديدة

أعلن كامل الوزير وزير النقل، أنه لن يتم استرياد عربات سكك حديد جديدة، مشريا إىل التعاقد مع رشكات قطاع خاص 
 وحكومي لعمل مصنع عربات مرتو ومونوريل وعربات سكة حديد.

ائال إنه يف حالة عدم التزام الوزير عىل التنفيذ، سيتم إلزامه ، قعىل كالم أحد أعضاء مجلس النواب وعلق وزير النقل،
 عىل التنفيذ، مردفا: "أل أنا ملتزم وهنفذ، وأنا مش بخاف، لكن أنا منضبط".

 1.957وزير النقل أمام مجلس النواب: خطة تطوير منظومة النقل تكلفتها 
 )درب( تريليون جنيه

 1.957نظومة النقل بلغت إجاميل تكلفتها قال وزير النقل، كامل الوزير، إن خطة التطوير الشاملة لتحديث م
جاء ذلك خالل رد وزير النقل، خالل الجلسة العامة ملجلس  ،2024والتي ستنتهي يف نهاية عام  تريليون جنيه،

 النواب، االثنني، عىل عدد من طلبات اإلحاطة واألسئلة واملناقشة العامة املقدمة من أعضاء مجلس النواب.

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/6422332
https://www.elwatannews.com/news/details/6422332
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005027/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%8A-112-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005027/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%8A-112-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b9%d9%84%d8%b4-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%b4%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b9%d9%84%d8%b4-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%b4%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012023&id=a80ef6b8-12ba-48fc-9d87-b5819c7c4ff3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012023&id=a80ef6b8-12ba-48fc-9d87-b5819c7c4ff3
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%85/
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%85/
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حات الرسمية عن تقدمنا يف جودة الطرق تتعارض مع ارتفاع سناء السعيد: التصري
 (درب)خطط الدولة من الحوادث بالصعيد؟ الحوادث.. أين 

أعلنت النائبة سناء السعيد، أن مجلس النواب ناقش يف جلسته العامة طلب اإلحاطة املقدم منها بحضور كامل الوزير، 
وقالت النائبة يف ترصيح لها، إنه  ،مية عن ارتفاع حوادث الطرقوزير النقل واملواصالت، بشأن ما تشري إليه تقارير رس

يف ترصيحات سابقة للوزير قال إن مرص قفزت يف التصنيف العاملي لجودة الطرق وتقدمت باملراكز العاملية وخرجت 
 وات األخرية.من املنطقة الحمراء، ولفت إىل أن صيانة وتطوير شبكات الطرق أولوية كبرية تهتم بها الدولة يف السن

مليار سنة ١٤وأضافت أنه عىل الرغم من حجم االنفاق الهائل وتزايده املستمر، كام تشري وزيرة التخطيط، لريتفع من 
، إال أن تقرير الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يشري إىل ارتفاع ٢٠٢٠مليار يف  ٢٨إىل   ٢٠١٩مليار يف ٢٦إىل  ٢٠١٨

 معدل حوادث الطرق. 
 
 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85/
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الدفاع العربي( كورفيت جويند للبحرين 2مصر بصدد تصنيع عدد 

من املحتمل تصنيعها ىف ترسانة االسكندرية  2500كورفيت جويند  2وفقا لصحيفة ال تريبيون تريد البحرين رشاء عدد 
 بية.مع دعم فرنيس ما بعد التصنيع يف الغالب النشغال الفرنسيني بالصفقات األورو 

وبحسب معلومات الصحيفة الفرنسية ، يبدو أن مملكة البحرين مهتمة للغاية برشاء سفينتني حربيتني من نوع جويند 
الفرنسية ، والتي سيتم تصنيعها يف مرص باإلسكندرية بواسطة ” Naval Groupمجموعة نافال “التي تصنعها رشكة 

 حوض بناء السفن يف اإلسكندرية.
بمتحف القوات الجوية لقادة « معا نحمي الوطن»م احتفالية القوات املسلحة تنظ

 )بوابة األهرام( وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر الشهداء
ات املسلحة إىل نظمت القوات املسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الرشطة وعدد من أرس شهداء الرشطة املدنية والقو 

للرشطة املرصية، وذلك تقديراً لجهود رجال الرشطة البواسل ىف  71متحف القوات الجوية تزامناً مع االحتفال بالعيد 
 حفظ األمن واألمان واالستقرار.

 )بوابة األخبار(الوطنية للتدريب يف استضافة العربية والتصنيع 
اء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووفد من رؤساء املصانع والرشكات استضاف اليوم اللو 

التابعة للهيئة وفد األكادميية الوطنية للتدريب برئاسة الدكتورة رشا راغب املدير التنفيذي لألكادميية والوفد املصاحب 
 (.KAISTلها من املعهد الكوري املتقدم للعلوم والتكنولوجيا )

 (21عربي) هل يسترضي السيسي الجيش باحتكار مساحات شاسعة حول الطرق؟
رغم دعوات إنهاء احتكار القوات املسلحة املرصية مرشوعات وصناعات يف قطاعات اقتصادية عديدة، ورشوط صندوق 

 2النقد الدويل، أصدر رئيس سلطة االنقالب، عبد الفتاح السييس، قراراً جمهورياً بتخصيص األرايض الصحراوية بعمق 
 لحة.طريقا جديدا لصالح القوات املس 31كيلومرت عىل جانبي 

كيلومرتا مربًعا، ما يعادل نحو  784ألفا و 14ويبلغ إجاميل مساحة األرايض عىل جانبي الطرق التي شملها القرار نحو 
 % من إجاميل مساحة مرص البالغة مليون كيلومرت مربع، وتتجاوز مساحة دول صغرية يف املنطقة والعامل.1.5

 

  

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/2023/01/30/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b5%d8%af%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af-2-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/30/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b5%d8%af%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af-2-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/
https://gate.ahram.org.eg/News/4040342.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4040342.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005409/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005409/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5
https://arabi21.com/story/1491008/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82
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 تطورات املشهد السيناوي
أمام تحقيقات النيابة العامة « نهائيا»نقابة محامين شمال سيناء تقرر عدم الحضور 

 )درب( بسبب انعقادها يف اإلسماعيلية
أعلنت نقابة محامني شامل سيناء الفرعية عدم حضور املحامني نهائياً أمام تحقيقات النيابة العامة طوال فرتة انعقادها 

خالفة لقرار وزير العدل بعودة العمل مبحكمة شامل سيناء ونياباتها، وذلك اعتبارا من يوم مبحكمة اإلسامعيلية، بامل
جاء ذلك عىل خلفية امتناع النيابة العامة من العودة إىل مقر العمل الطبيعي مبحكمة شامل ، فرباير املقبل 4السبت 

، الخاص بعودة 2023لسنة  233ير العدل رقم سيناء واستمرارهم بالعمل مبقر محكمة اإلسامعيلية، رغم صدور قرار وز
 العمل مبحكمة شامل سيناء االبتدائية.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d9%88/
https://daaarb.com/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d9%88/
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 تطورات املشهد األمني
 )بوابة األخبار( السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

نرش ، يف شأن هيئة الرشطة 1971لسنة  109بتعديل بعض أحكام قانون رقم  2023لسنة  4وقع السييس قانون رقم 
 القانون يف الجريدة الرسمية.

منع من العمل والسفر واستخراج وثائق.. حرية الفكر تطالب بوقف استهداف 
 )درب(” سجن بال نهاية“األكاديميين بعد اإلفراج عنهم: يمنعون من حقهم.. 

ـ “، إن ”حرية الفكر والتعبري“قالت مؤسسة  عرش سنوات من انتهاكات الحريات األكادميية يف مرص، تعاين منذ ما يقارب ال
 ”. إدارية وأمنية وقضائية“ممنهجة ومستمرة، حيث ميكن تصنيف هذه االنتهاكات إىل انتهاكات 

، والذي يسلط الضوء عىل االنتهاكات التي يتعرض لها ”سجن بال نهاية“وأضافت املؤسسة، يف تقريرها الجديد بعنوان 
االنتهاكات، التي تنتهجها األجهزة األمنية تجاه األكادمييني يف مرص  الحبس االحتياطي من أبرز هذه“األكادمييون، أن 

  ”. والباحثني القادمني من الخارج ملعاقبتهم عىل مامرسة حقهم يف التعبري وحقهم يف الحرية األكادميية

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/4005398/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005398/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%8a/
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ن حالة حقوق اإلنسان بمرص )فيديو( )الجزيرة( ي تحسي 
 1 ................. هشام قاسم: زيارة بلينكن للقاهرة ستسهم فن

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية

 2 ...................... بعد تركي الحمد.. خالد الدخيل ينتقد سيطرة الجيش المرصي عىل السلطة واالقتصاد )الجزيرة(

 2 ......................... شعبة المستوردين: ال يجب تسعي  السلع وفق نظرية العرض والطلب وقت األزمات )الوطن(

نائب يتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بالتصدي لمافيا السلع المغشوشة والمقلدة: بعض معدومي الضمي  يستغلون 
 2 ................................................................................. األزمة االقتصادية لتحقيق مكاسب هائلة )درب(

تها وغياب رقابة  وع صندوق مرص الرقمية: أرفض إنشاء صناديق خاصة جديدة لكير مها عبد النارص عن مشر
لمان عىل موازناتها )درب(  2 .......................................................................................................... الي 

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 3 ......................... سنوات )بوابة األخبار( 3نموية للقطاع الخاص خالل مليار دوالر تمويالت ت 7.3«: المشاط»

 3 ............... وابة األخبار(مليارات جنيه فارق سعر الفائدة لدعم القطاعات اإلنتاجية )ب 10معيط: الخزانة تتحمل 

كة )بوابة األهرام( 2500لـ « مساندة تصديرية»مليار جنيه  42.5المالية: رصف   3 ...................................... شر

وق( 36المركزي يطرح أذون وسندات خزانة بقيمة   3 ........................................................ مليار جنيه )الشر

ي 25بنوك تطرح شهادات 
 3 ............................................... )الوطن(« مرص»و« األهىلي »% بعد وقف بيعها فن

ن مرص وأمريكا خالل أول  8اإلحصاء:   3 . )بوابة األخبار( 2022أشهر من  10مليارات دوالر قيمة التبادل التجاري بي 

ك )بوابة األخبار( الي لبحث التعاون المشير ول يستقبل السفي  األسير  4 ............................................. وزير البير

 4 ........................................ البيئة توقع عىل منحة كويتية إلنشاء محطة غاز حيوى فن أسيوط )بوابة األهرام(

ن بالخارج )بوابة األهرام( 2.3أبو الفتوح:   4 ................. مليار دوالر دخلت البنك األهىلي عي  شهادة إدخار المرصيي 

 4 .......................................... % )درب(25ثاء.. بنوك األهىلي والقاهرة ومرص تقرر إيقاف شهادات الـاليوم الثال 

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

 5 ..................................................................................................................................... التعليم

بية والت  5 .............................................. عليم يوجه المديريات بعدم حجب نتيجة أي طالب )الوطن(وزير الير

 5 ......................................................................................................................والمواصالت الطرق

 5 ............................................. طلب من النواب بإنشاء كباري وطرق )بوابة األخبار( 112وزير النقل: عندي 

خطة تطوير منظومة النقل تنتهي العام المقبل.. ونتمنن الوصول ”: النواب“الوزير أمام ”.. معلش نستحمل شوية“
 5 ......................................................................................................... حوادث )درب(” صفر“إل 
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وق(  5 ................................................................ كامل الوزير: لن نستورد عربات سكك حديد جديدة )الشر

 5 ..................... تريليون جنيه )درب( 1.957النقل أمام مجلس النواب: خطة تطوير منظومة النقل تكلفتها وزير 

ي جودة الطرق تتعارض مع ارتفاع الحوادث.. أين خطط الدولة من سناء السعيد: الترصي
حات الرسمية عن تقدمنا فن

 6 ........................................................................................................... الحوادث بالصعيد؟ )درب(

 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري

(  2مرص بصدد تصنيع عدد  ي  7 ......................................................... كورفيت جويند للبحرين )الدفاع العرب 

طة وعدد « معا نحمي الوطن»القوات المسلحة تنظم احتفالية  بمتحف القوات الجوية لقادة وضباط هيئة الشر
 7 ...................................................................................................... من أش الشهداء )بوابة األهرام(

ي استضافة العربية والتصنيع )بوابة األخبار(
 7 ............................................................... الوطنية للتدريب فن

ي  ي السيسي الجيش باحتكار مساحات شاسعة حول الطرق؟ )عرب 
ضن  7 ........................................ (21هل يسير

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي

ن شمال سيناء تقرر عدم الحضور  ي « نهائيا»نقابة محامي 
 أمام تحقيقات النيابة العامة بسبب انعقادها فن

 8 ..................................................................................................................... اإلسماعيلية )درب(

 9 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن   

طة )بوابة األخبار(  9 ....................................................... السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشر

ن بعد اإلفراج عنهم:  منع من العمل والسفر واستخراج وثائق.. حرية الفكر تطالب بوقف استهداف األكاديميي 
 9 .................................................................................... )درب(” سجن بال نهاية“يمنعون من حقهم.. 
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