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 هجوم سعودي غير مسبوق ضد السيسي والجيش.. ماذا وراءه؟  

 يرجى الفروف: اتفقنا ىلع تعزيز التعاون التجارى والعسكري مع مصر س 

 ت البرهان؟ ل تخلى السودان عن مصر يف أزمة سد النهضة بعد تصريحاه 

 إخوان مصر" تنتخب "هيئة عليا" جديدة إلدارة شؤون الجماعة " 

 الفقراء يف مصر بال حماية يومان رايتس: قرض صندوق النقد يترك ه 
  عهد واشنطن: تدهور االقتصاد املصري يعزز نفوذ أمريكا عبر املساعداتم 

 لسيسى يستقبل وزير دفاع موريتانيا ا 

 باس يتسلم رسالة حملها رئيسا مخابرات مصر واألردنع 

 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

 

 الوعي" "وعى صناع

، 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
 (21عربي) هجوم سعودي غير مسبوق ضد السيسي والجيش.. ماذا وراءه؟

السييس، ماليا، إلنقاذه من أزمة اقتصادية كبرية ترضب البالد منذ تتواىل املؤرشات عىل وجود إحجام خليجي عن دعم 
ويثار الحديث عن رفض بعض دول الخليج العربية دعوات صندوق النقد الدويل األخرية يض، الربع األول من العام املا

اء مرص الخليجيني" بالوفاء بتعهداتهم يناير الجاري ملساعدة مرص، ومطالبته من وصفهم بـ"حلف 10التي أطلقها يف 
قال الناشط السيايس بأمريكا الدكتور سام يوسف، إن "مرص توقف نقل و ، رية لتغطية فجوة التمويل الخارجياالستثام

ال أية جزيريت تريان وصنافري إىل السعودية ردا عىل تجاهل اململكة دعوات وقمم مساعدة مرص يف أبوظبي، ورفضها إرس
 أموال جديدة كمساعدات لإلدارة املرصية".

)بوابة  : اتفقنا ىلع تعزيز التعاون التجارى والعسكري مع مصرسيرجى الفروف
 األهرام(

سية املشرتكة املقرر أن تعقد ىف القاهرة قال سريجى الفروف وزير الخارجية الروىس، إنه أكد عىل دور اللجنة املرصية الرو 
 خالل الشهور املقبلة، خالل مباحثاته مع سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الثالثاء.

وأضاف الفروف أنه تم االتفاق عىل التعاون ىف العديد من املجاالت وعىل رأسها التعاون الصناعى، والعسكرى والتقنى، 
 مع مرص. وتعزيز التعاون التجارى والعسكري

الفروف: بحثُت مع شكري سبل تحقيق التسوية السلمية فى ليبيا.. واألوضاع يف 
 )بوابة األهرام( سوريا وفلسطين

اقشت تطورات قال سريجى الفروف وزير الخارجية الروىس: إن املباحثات مع سامح شكرى وزير الخارجية اليوم ن
وأضاف الفروف أنه تم التباحث بشأن التطورات ، تحقيق التسوية السلمية ىف ليبيا األوضاع ىف سوريا، كام بحثنا سبل

ىف األراىض الفلسطينية، مشريا إىل أنه تم التوافق عىل استئناف اللجنة الرباعية من أجل التعاون بني هذا الرباعى 
 ل إىل حل يحقق التهدئة ىف الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.وجامعة الدول العربية بشأن التوص

ليبيا تدعو "املهندسين" للمشاركة يف إعادة اإلعمار.. و"الخرسانة األمريكى" يعتزم 
 )بوابة األهرام( اختيار مصر مقًرا
مهنديس القاهرة، برئاسة املهندس ماير جرجس، أمني عام مساعد نقابة مهنديس القاهرة، وفًدا التقى وفد من نقابة 

ليبيًا برئاسة، أنور سامل أبو ستة، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بطرابلس، عىل هامش 
ورحب الوفد الليبي  ،ملتحدة األمريكيةفعاليات املؤمتر العاملي للخرسانات وتكنولوجيا البناء، املنعقد بالواليات ا

 .املرصيني يف ملف إعادة اإلعامر مبساهمة القطاع الهنديس املرصي، واالستعانة بخربات املهندسني
(، بدعوة رئيس وفد املهندسني لزيارة مرص، يف أقرب  ACIوعىل هامش املؤمتر، رحب معهد الخرسانة األمرييك )

توقيعه سابقاً، ومل يدخل حيز التنفيذ، التخاذ مرص مقرًا إقليميًا يف شامل فرصة لتفعيل بروتوكول تعاون، تم 
 إفريقيا، ورفع كفاءة املهندس املرصي والتدريب عىل استخدام أحدث تكنولوجيات البناء.

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/1491260/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%87
https://gate.ahram.org.eg/News/4041415.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041415.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041415.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041421.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041421.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041471.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041471.aspx


  
 

1 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 1 || 760العدد 

2023 

 

 

 

 

 

 شكري: العالقات االقتصادية بين مصر وروسيا متشعبة.. والتبادل التجاري يف تزايد
 )بوابة األهرام(

واالقتصادية بني مرص وروسيا متشعبة ونسعى إليجاد اآلليات قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن العالقات التجارية 
 لالستفادة من تلك العالقة وتنميتها وتيسري التعامالت بني البلدين لالرتقاء بها.

وأضاف شكرى أن املباحثات املرصية الروسية تناولت تطورات األزمة الروسية األوكرانية مع الجانبني الروىس واألمرييك 
 ى إليجاد حلول دبلوماسية لألزمة.ملرصية إلنهاء الرصاع العسكرى والسعوتوضيح الرؤية ا

 )الشروق( شكري: واردات القمح من أهم عناصر العالقة بين مصر وروسيا
 قال سامح شكري وزير الخارجية، إن وارادات القمح من أهم عنارص العالقة بني مرص وروسيا.

كرب وأضاف خالل مؤمتر صحفي مع نظريه الرويس سريجي الفروف بعد مباحثاتهام يف موسكو، اليوم الثالثاء، أن مرص أ
 دولة مستوردة لألقامح والحبوب يف العامل، وبالتايل فهي سلعة اسرتاتيجية بالنسبة لألمن الغذايئ.

 (21)عربيهل تخلى السودان عن مصر يف أزمة سد النهضة بعد تصريحات البرهان؟ 
أثار إعالن النظام الحاكم يف السودان التوصل إىل اتفاق مع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة عىل النيل األزرق تساؤالت 
 حول مصري التوافق املرصي السوداين حول رضورة التوصل إىل اتفاق ثاليث )مرص، السودان، إثيوبيا( مللء وتشغيل السد.

 يف السودان الفريق أول عبد الفتاح الربهان أكد يف ختام اجتامع مع رئيس الوزراء وكان رئيس مجلس السيادة االنتقايل
 اإلثيويب آيب أحمد، يف الخرطوم قبل أيام، أّن البلدين "متوافقان ومتّفقان حول كافة قضايا سّد النهضة". 

ىل السودان، بل سيعود عليه بالنفع باملقابل، قال رئيس الوزراء األثيويب يف بيان، إن "سّد النهضة لن يسبّب أّي رضر ع
والتي عقد خاللها سلسلة لقاءات يف  2020يف مجال الكهرباء"، وهذه هي أول زيارة له إىل الخرطوم منذ أغسطس 

ومل يصدر أي تعليق رسمي من الجانب املرصي حتى اللحظة حول إعالن الربهان الذي جاء يف وقت ، العاصمة السودانية
 .ترصف أحادي من جانب إثيوبيا دون التوافق معها ومع السودان ترفض فيه القاهرة أي

اليوم ) السيسى يتسلم رسالة من نظيره املوريتانى لتعزيز التعاون العسكرى
 (السابع
السييس، اليوم الفريق "حنن ولد سيدي" وزير الدفاع الوطني بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية، الذي يقوم استقبل 

واإلنتاج الحريب، باإلضافة إىل السفري سيدي بزيارة رسمية إىل مرص، وذلك بحضور الفريق أول محمد زيك وزير الدفاع 
السيىس من  لوزير املوريتاين رسالة خطية إىلوخالل االجتامع، سلم ا ،د الله سفري موريتانيا بالقاهرةمحمد عب

الرئيس املوريتاين "محمد ولد الغزواين"، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا عىل توطيد العالقات التاريخية واألخوية 
لقامئة بني البلدين وتعزيزها يف مختلف املجاالت، السيام عىل صعيد التعاون العسكري ومكافحة اإلرهاب، يف ا

  ضوء التقدير الذي توليه بالده لدور مرص ومكانة الرئيس السياسية عىل الساحتني اإلقليمية والدولية.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/4041477.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=c66b4cf3-b4d5-4ecc-ade6-f2f71863fcc3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=c66b4cf3-b4d5-4ecc-ade6-f2f71863fcc3
https://arabi21.com/story/1491083/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.youm7.com/story/2023/2/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89/6067799
https://www.youm7.com/story/2023/2/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89/6067799
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 تطورات السياسة الداخلية

فدانا باإلسماعيلية من االستصالح واالستزراع  219قرار جمهوري بتغيير نشاط 
 )بوابة األهرام( لألنشطة الصناعية

فدان  219.07وتضمن القرار تغيري الغرض من استخدام مساحة ، 2023لسنة  21لقرار الجمهوري رقم يس، اأصدر السي
تقريبا، من نشاط االستصالح واالستزراع إىل األنشطة الصناعية، وتقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية باإلرشاف الفني 

 إلسامعيلية وجميع أجهزة الدولة املعنية.عىل األنشطة واملرشوعات الصناعية، بالتنسيق مع محافظة ا
 )الشروق( النواب يوافق ىلع اتفاقية حول مشروع املعرفة املائية

برئاسة املستشار الدكتور حنفي جبايل، عىل تقرير لجنة الزراعة والرى  وافق مجلس النواب خالل الجلسة العامة، اليوم،
بشأن املوافقة عىل االتفاقية اإلطارية بني وزارة املوارد املائية والري بجمهورية  2022لسنة  634رقم  السييسبشأن قرار 

راسات الزراعية املتوسطة مرص العربية واملركز الدويل للدراسات الزراعية املتوسطية املتقدمة معهد بارى للد
(CIHEAM BARI."بارى _ إيطاليا، بشأن مرشوع "املعرفة املائية ) 

 )الشروق( مجلس النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن أحد األعضاء
نة عن أحد األعضاء، دون علن مجلس النواب، برئاسة املستشار الدكتور حنفي جبايل، رفض طلب اإلذن برفع الحصاأ 

وأكد رئيس الربملان، عدم استيفاء اإلجراءات التي ينص عليها القانون والالئحة، بذلك متت املوافقة عىل رفض ، ذكر اسمه
 رفع الحصانة عنه.الطلب، مع إخطار مقدم الطالب، والنائب املطلوب 

 )اليوم السابع( ال صحة لإلفراج عن شحنات من املنتجات الغذائية منتهية الصالحية
ضوء ما تردد من أنباء تزعم اإلفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية  كشف املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء، أنه ىف

 الصالحية وتداولها باألسواق، تواصل املركز مع الهيئة القومية لسالمة الغذاء، والتي نفت تلك األنباء. 
نائبة تتقدم بطلب إحاطة للحكومة عن تأخر املسمى الوظيفي لكليات العلوم 

 )درب( ن تكليفهم أو السماح لهم للعملالطبية التطبيقية: يحول دو
بشأن املسمي الوظيفي لكليات ، الصحة مبجلس النواب، تقدمها بطلبأعلنت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضوة لجنة 

 العلوم الطبيه التطبيقيه، مام يحول بينه وبني تكليفهم أو السامح لهم مبسمي معتمد للعمل داخل مرص وخارجها. 
ا إن هوالء الطلبة عانوا كثريا من التخبط يف القرارات وعدم متكن الوزارة من وقالت النائبة يف الطلب املقدم منه

 استحداث مسمى وظيفي لهم يستطيع الخريج به العمل داخل مرص أو خارجها.  
شركات التي سيتم طرحها رئيس الوزراء: اإلعالن  قريًبا عن القائمة الكاملة لل

 )درب(بالبورصة 
لطرح يف البورصة، مشرياً إىل أنه سيتم أنه يف إطار متابعة خطة اقال مصطفى مدبوىل، رئيس مجلس الوزراء، 

اإلعالن  قريبا عن خطة الحكومة للطرح، الفتاً إىل أن هناك جزءا سيكون الطرح فيه عاماً بالبورصة املرصية، 
 وجزء آخر ملستثمرين اسرتاتيجيني.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/4041373.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041373.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=7a80d554-6975-46f8-83d0-ae315c243139
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=7a80d554-6975-46f8-83d0-ae315c243139
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=5dbd8a29-f589-4baf-ae96-f9ca7371df48
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=5dbd8a29-f589-4baf-ae96-f9ca7371df48
https://www.youm7.com/story/2023/1/31/%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/6067009
https://www.youm7.com/story/2023/1/31/%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/6067009
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%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%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d8%b1/
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%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%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d8%b1/
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/
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 (21عربي) "إخوان مصر" تنتخب "هيئة عليا" جديدة إلدارة شؤون الجماعة
"، أن مجلس الشورى العام انتخب، 21كشفت مصادر بجامعة اإلخوان املسلمني املرصية، يف ترصيحات خاصة لـ"عريب

وقالت املصادر إن من أبرز الشخصيات  ،عة لدورة انتخابية جديدةقبل أيام، هيئة إدارية عليا جديدة إلدارة شؤون الجام
التي تم انتخابها يف الدورة الجديدة املهندس محمد البحريي، والدكتور محي الدين الزايط، ومسؤول القسم السيايس 

  بالجامعة الدكتور حلمي الجزار، واملتحدث اإلعالمي صهيب عبد املقصود، وآخرون.

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/1491215/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام( نيهمليار ج 29 الثالثاء وتخسر% بختام تعامالت 3.5البورصة تتراجع 

أنهت البورصة املرصية، تعامالت جلسة اليوم الثالثاء، منتصف تعامالت األسبوع، برتاجع جامعي للمؤرشات بضغوط 
 مبيعات املتعاملني العرب، واتجاه املستثمرين لجني األرباح.

 تريليون جنيه أمس. 1.088تريليون جنيه، مقابل مستوى  1.059مليار جنيه ليغلق عند  29سوقي وخرس رأس املال ال
 يوافق ىلع تعديل اتفاقية منحة املساعدة بين مصر والواليات املتحدة« النواب»

 )بوابة األخبار(
لسنة  636رقم  السييسيوم الثالثاء، عىل قرار وافق مجلس النواب برئاسة املستشار حنفي جبايل، خالل الجلسة العامة ال

، بشأن املوافقة عىل التعديل السابع التفاقية منحة املساعدة بني مرص والواليات املتحدة األمريكية بشأن األعامل 2022
 .2022سبتمرب  29الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول )أريض(، املُوقع يف القاهرة بتاريخ 

السابع من االتفاقية إىل زيادة منحة املساعدة املقدمة من الواليات املتحدة بشأن األعامل الزراعية  ويقيض التعديل
 مليون دوالر. 47مليون دوالر، بزيادة قدرها  125مليون دوالر إىل أكرث من  90للتنمية الريفية، من نحو 

عروض تريليون جنيه بنهاية ديسمبر وامل 7.402ارتفاع السيولة املحلية إلى 
 )الشروق(مليار  1.739النقدي يصل إلى 

بنهاية  تريليون جنيه 7.402كشفت احدث بيانات مالية للبنك املركزي عن ارتفاع السيولة املحلية بالقطاع املرصيف إىل 
 .تريليون جنيه 1.580، بارتفاع بقيمة  2021تريليون جنيه بنهاية ديسمرب  5.822مقابل  2022ديسمرب 

تريليون جنيه بنهاية  1.382تريليون جنيه بنهاية ديسمرب مقابل  1.739وقال البنك املركزي أن املعروض النقدي سجل 
 .2021ديسمري 

 .2021مليار جنيه بنهاية ديسمرب  701.882مليار جنيه مقابل  831.227 سجل النقد املتداول خارج الجهاز املرصيف
 )اليوم السابع( % زيادة فى إيرادات قناة السويس عن العام املاضى45.6ربيع: 

رصي عرب العصور، كاشفا قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن القناة ركيزة أساسية لألمن القومي امل
مليون دوالر العام السابق بزيادة قدرها  492.3مليون دوالر مقابل  717إيل  2023عن ارتفاع حجم اإليرادات يف يناير 

 %، رغم كافة التحديات العاملية.45.6
واملؤسسة البريطانية الدولية لالستثمار يمنحان « األوروبي إلعادة اإلعمار»

 )املصري اليوم(مليون دوالر  100اندا بـبنك القاهرة قرضا مس
 100متوياًل بقيمة  BIIيقدم كلٌّ من البنك األورويب إلعادة اإلعامروالتنمية واملؤسسة الربيطانية الدولية لالستثامر

ويأيت هذا  ،يحة الثانية من القاعدة الرأساملية لبنك القاهرةكقرض مساند يتم إدراجه ضمن الرش مليون دوالر
 التمويل دعامً للخطط التوسعية التي يتبناها بنك القاهرة وتعزيزهيكل رأس املال.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/4041547.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041547.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005899/1/-%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-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=9d81cd8f-ce2c-4eb5-bce4-a021df1f3a56
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=9d81cd8f-ce2c-4eb5-bce4-a021df1f3a56
https://www.youm7.com/story/2023/1/30/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-45-6-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/6066090
https://www.youm7.com/story/2023/1/30/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-45-6-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/6066090
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2806952
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2806952
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 )الوطن( مليارات دوالر 6التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل لـ«: الخارجية»
ملوسكو مرتبطة يف األساس مبسار أحمد أبو زيد املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة سامح شكري، أكد 

العالقات الثنائية بني مرص وروسيا، مشريًا إىل أنها تستهدف أطر التعاون ومتابعة املرشوعات التي تقوم بها روسيا يف 
 مليارات دوالر. 6وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين، موضحا أن التبادل التجاري بني البلدين وصل لـ مرص

 (الشروق) مليار دوالر قيمة البضائع املوجودة باملوانئ حاليا 4.7الجمارك: 
 4.7أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجامرك، أن حجم البضائع باملوانئ حاليا وصل ملعدالته الطبيعية، حيث بلغت 

مليار دوالر حيث يتم االفراج عن البضائع يوميا، ويف الوقت ذاته، تدخل بضائع أخرى للموانئ، كاشفا عن أن هناك 
 بية.اولوية ملستلزمات اإلنتاج والسلع االسرتاتيجية والط

معهد واشنطن: تدهور االقتصاد املصري يعزز نفوذ أمريكا عبر املساعدات.. 
 (الجزيرة) ومحللون يعلقون )فيديو(

قال معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن إن التدهور الرسيع يف الوقت الحايل لالقتصاد املرصي، يوفّر فرصة للواليات 
يف ظل املهمة الشاقة املتمثلة “وأوضح يف ورقة بحثية نرُشت مؤخرًا أنه  ،يم املساعدات وتعزيز نفوذهااملتحدة لتقد

باحتواء املعارضة الشعبية وتنفيذ اإلصالحات التي يطلبها صندوق النقد الدويل من دون إثارة حفيظة قاعدته العسكرية، 
 ”.ًدا لتغيري مواقفه الجدلية من حيث حقوق اإلنسان والسياسة الخارجيةالسييس أكرث استعداقد يكون 

 (درب) الفقراء يف مصر بال حمايةهيومان رايتس: قرض صندوق النقد يترك 
 3مع مرص بقيمة ” صندوق النقد الدويل“، إن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه ”هيومن رايتس ووتش“قالت منظمة 

 ذاته الذي يرتك الحقوق االقتصادية للماليني بال حامية.مليارات دوالر يتبنى النهج االقتصادي املستمر 
رة، مثل انعدام الشفافية بشأن “وأشارت املنظمة إىل أن االتفاق  يتضمن جهودا محّسنة ملعالجة املشاكل الهيكلية املتجذِّ

ار بالحقوق، مثل دور الجيش يف االقتصاد وكذلك الحامية االجتامعية غري الكافية. لكن مثة بنود أخرى تخاطر باإلرض 
   ”.2016التقشف وبيع أصول الدولة. هذا رابع قرض تحصل عليه مرص من صندوق النقد منذ العام 

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/6424150
https://www.elwatannews.com/news/details/6424150
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=6fc33a3f-5dc4-4b58-81e0-84178a317546
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/2/1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://daaarb.com/%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%b3-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a/
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

” العسكر“كلهم يف الهم واللعن عرب| صراع إعالمي مصري سعودي.. حديث عن 
 (درب) زمة سياسيةوتحليالت: انعكاس ال”.. األخونة”وردود بـ” سيطرة الجيش”و

يحتدم، يف اآلونة األخرية، الرصاع بني كتاب وأكادمييني السعوديني من جانب، وبني عدد من نظرائهم من الكتاب 
واإلعالميني املرصيني عىل الجانب اآلخر، إذ وجه السعوديني انتقادات حادة إىل اإلدارة املرصية يف ظل أزمات اقتصادية 

لجانب املرصي عىل الرد بهجوم حاد.. لكن املالحظ أن كثريًا من املتابعني اعتربوا أن متفاقمة عىل مدى أشهر، بينام رد ا
 .يف كال البلدين” لسان حال السلطة“الجانبني يجسدان 

 ي اليوم()املصرألف جنيه  300يف دعوى عمرو أديب.. تغريم محمد رمضان 
 10ألف جنيه، وألزمته بدفع تعويض مدىن قدره  300بتغريم الفنان محمد رمضان قضت محكمة جنح االقتصادية، 

  بتهمة السّب والقذف.أالف جنيه، يف الدعوى املقامة ضده من اإلعالمى عمرو أديب، 
 (الوطن) قبلةميناء جافا جديدا خالل الفترة امل 14أحمد موسى: إنشاء 

أكد اإلعالمي أحمد موىس، أهمية املواين الجافة ودورها يف خدمة املواطنني، مشريًا إىل أن البضائع تٌنقل من املواين 
 توى الجمهورية.ميناء جافا عىل مس 14الدولة ستنشئ  ة عرب قطارات شحن، الفتا إىل أنالبحرية إىل الجاف

 مؤسسات دينية

)بوابة  قرار جمهوري باملوافقة ىلع تعديالت قانونية بشأن إعادة تنظيم األزهر
 األهرام(

م القانون ، بتعديل بعض أحكا2023لسنة  6نرشت الجريدة الرسمية، يف عددها الثالثاء، اعتامد السييس، القانون رقم 
 .اضغط هنا ملشاهدة امللف بالحجم الكامل، األزهر والهيئات التي يشملها بشأن إعادة تنظيم 1961لسنة  103رقم 

 االسكان

موقف املشروعات املشتركة وأوجه اإلسكان تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية 
 )الشروق( التعاون املستقبلي

ية األساسية، ممثيل التقى الدكتور سيد إسامعيل، نائب وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية لشئون البن
(، ملناقشة موقف PMU(، بحضور ممثيل وحدة إدارة املرشوعات )AFDبعثة الوكالة الفرنسية للتنمية )

املرشوعات املشرتكة املمولة من الوكالة، وأوجه التعاون املستقبيل، مشرياً إىل أن املرشوعات تهدف إىل تعزيز 
لتلوث، وكذا املساهمة يف إدارة فعالة ومستدامة ملوارد املياه كفاءة واستدامة مرافق الرصف الصحي، والحد من ا

 يف مرص.

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%83%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2806967
أحمد%20موسى:%20إنشاء%2014%20ميناء%20جافا%20جديدا%20خلال%20الفترة%20المقبلة
https://gate.ahram.org.eg/News/4041359.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041359.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041359.aspx
https://gate.ahram.org.eg/media/News/2023/1/31/2023-638107666834512015-451.pdf
https://gate.ahram.org.eg/media/News/2023/1/31/2023-638107666834512015-451.pdf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=c167114b-0fb8-48ee-bc50-ed8569ce6d51
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=c167114b-0fb8-48ee-bc50-ed8569ce6d51
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 و"بوينج" العاملية« مصر للطيران»وزير الطيران املدني يبحث تعزيز التعاون بين 
 )بوابة األهرام(

فريق محمد عباس، وفًدا من رشكة "بوينج" العاملية لصناعة الطائرات بحضور املهندس استقبل وزير الطريان املدين ال
، الرشكة وكبار طياري مرص للطريان يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الرشكة القابضة ملرص للطريان ولفيف من قيادات
 ناعة الطائرات.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بني رشكتي "مرص للطريان" و"بوينج" العاملية لص

 الزراعة

 )بوابة األهرام( النواب يوافق ىلع االتفاقية اإلطارية بين مصر وإيطاليا
رية بشأن املوافقة عىل االتفاقية اإلطا 2022لسنة  634وافق مجلس النواب عيل قرار رئيس جمهورية مرص العربية رقم 

معهد  –بني وزارة املوارد املائية والري بجمهورية مرص العربية واملركز الدويل للدراسات الزراعية املتوسطية املتقدمة 
 بشأن مرشوع "املعرفة املائية ". إيطاليا، –( باري CIHEAM BARIباري للدراسات الزراعية املتوسطية )

ألف هكتار ملصر  ٢٠نغو نائبة تتقدم بسؤال برملاني للحكمة عن تخصيص الكو
 )درب( للزراعة: ما آليات الدولة يف الحفاظ ىلع األراضي الزراعية؟

صطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزارء، والسيد مل، موجه عضوة مجلس النواب، تقدمها بسؤال أعلنت النائبة رشا أبوشقرة،
ار لزراعة محاصيل هكتألف  ٢٠القصري وزير الزراعة، بشأن االنتفاع من تخصيص جمهورية الكونغو الدميقراطية ملرص 

وقالت النائبة يف السؤال املقدم منها إن مرص اتجهت إىل الزراعة خارج أراضيها، للتغلب عىل أزمة املياة، ، اسرتاتيجية
 والخروج من أزمة إتساع الفجوة الغذائية، من خالل إقامة املشاريع االستثامرية الزراعية يف افريقيا. 

 ترتفع نسبة مرص؟ وما هي خطة الوزارة يف تطوير املنظومة الزراعية يف مرص؟، وتساءلت عضو مجلس النواب، ملاذا ال
 وما هي آليات الدولة يف الحفاظ عىل األرايض الزراعية؟. 

 األقباط

 )الشروق( كنيسة 2599عضو لجنة تقنين أوضاع الكنائس: انتهينا من تقنين 
 73كشف املستشار، جميل حليم، عضو لجنة تقنني أوضاع الكنائس، عن موافقة الحكومة املرصية عىل تقنني أوضاع 

 .كنيسة ومبنى 2599حتى اآلن إىل  كنيسة، ليصل اإلجاميل
مع اإلعالمي عمرو خليل، أن عمل اللجنة يسري بنظام بشكل جيد « من مرص»ج وأكد خالل حوار متلفز بربنام

 «.كنيسة األخرية؛ كانت هدية الدولة للكنائس الثالثة يف مرص 73الـ»ومعتدل، معقبا: 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/4042146.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041489.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041489.aspx
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%ae/
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%ae/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=ada9b915-92eb-4db7-a1a6-3910f73115fa
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012023&id=ada9b915-92eb-4db7-a1a6-3910f73115fa
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 (21)عربي رعاية سعودية ألول قداس مسيحي تقيمه الكنيسة املصرية باململكة
أقامت الكنيسة األرثوذكسية املرصية، االثنني، أول قداس لعيد امليالد يف السعودية برعاية كاملة من سلطات اململكة، 

األرثوذكسية املرصية يتبع لها والكنيسة ، بحسب ما ورد يف العدد األخري من مجلة "الكرازة" الناطقة بلسان الكنيسة
 العدد األكرب من املسيحيني يف مرص، وهي الكنيسة األم التي تتبعها كنائس عديدة يف عدد من دول العامل.

 أخرى

 ()املصري اليوم أشخاص يف حادثي انقالب منفصلين باملنيا ٤إصابة 
أشخاص يف حاديث انقالب منفصلني  ٤تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن املنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 

 إحداهام غرب املنيا، مام تسبب يف إصابة شخصني والثانية غرب بني مزار، وأدى إىل إصابة شخصني أيضا.
 (21)عربي مقطع كوميدي لصانعي محتوى بمصر يدخلهما السجن

أوقفت السلطات املرصية، صانعي محتوى كوميدي عرب تطبيقي يوتيوب وتيك توك، مشهورين باسم "بسة ووردة"، 
وجاء االعتقال وتوجيه التهم، عىل خلفية نرش فيديو فكاهي منذ ، بتهمة االنضامم لجامعة إرهابية، ونرش أخبار كاذبة

وحصد املقطع ماليني املشاهدات خالل أيام ، كأنها تزور حبيبها يف السجن، وهو محتجزأسبوعني، تظهر فيه الفتاة و 
 قليلة، ونفى املتهامن أن يكون قصدهام جنايئ من ورائه، وأنه يهدف فقط للضحك وجمع املشاهدات والتفاعل.

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/1491123/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2806989
https://arabi21.com/story/1491134/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86
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 العسكري املشهدت اتطور
 )بوابة األخبار(املجمع الطبي للقوات املسلحة يحصل ىلع شهادة االعتماد 

حصل مركز األشعة التشخيصية باملجمع الطبي للقوات املسلحة باملعادى عىل شهادة التسجيل مبعايري مراكز األشعة 
بالهيئة العامة لإلعتامد والرقابة الصحية وذلك ىف إطار الدعم املستمر الذى توليه  القيادة العامة للقوات املسلحة 

 رية جودة الرعاية الصحية ىف مستشفيات القوات املسلحة املختلفة.  لتحقيق إستمرا
"اإلنتاج الحربي" تنظم قوافل طبية للعاملين والعامالت بالشركات والوحدات 

 )بوابة األهرام( التابعة
اإلدارة العامة لشؤون املرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، عدًدا من القوافل  استقبلت وزارة اإلنتاج الحريب، تحت إرشاف

الطبية داخل الرشكات التابعة إلجراء تحاليل للعاملني إىل جانب توفري وحدة متنقلة للكشف عن رسطان الثدي لعدد 
وزاريت اإلنتاج الحريب والصحة  من العامالت بالرشكات والوحدات التابعة، وذلك يف ضوء التنسيق والتعاون املثمر بني

 والسكان.
 خبير عاملي يف أمراض الكبد باملجمع الطبي للقوات املسلحة باإلسكندرية

 )الوطن(
، أستاذ أمراض الكبد «الجنسيةأمرييك »يستضيف املجمع الطبي للقوات املسلحة يف اإلسكندرية، الدكتور طارق حسنني 

 فرباير القادم. 26وحتى  11الواليات املتحدة األمريكية، وذلك خالل الفرتة من  –بجامعة كاليفورنيا 
« األربعاء –اإلثنني  –األحد »وتستقبل اللجان التحضريية باملجمع حاليا، الحاالت التي ترغب يف العرض عىل الخبري أيام 

بالعيادة املسائية من « األربعاء –اإلثنني  –السبت »واملدنيني يف الفرتة الصباحية، وأيام من كل أسبوع للعسكريني 
 مساًءا للمدنيني فقط. 8مساًءا إىل الساعة  6الساعة 

 (اليوم السابع) ريتانياالسيسى يستقبل وزير دفاع مو
السييس اليوم الفريق "حنن ولد سيدي" وزير الدفاع الوطني بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية، الذي يقوم استقبل 

بزيارة رسمية إىل مرص، وذلك بحضور الفريق أول محمد زيك وزير الدفاع واإلنتاج الحريب، باإلضافة إىل السفري سيدي 
ورصح املستشار أحمد فهمي املُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن  ،موريتانيا بالقاهرةمحمد عبد الله سفري 

اللقاء يأىت ىف إطار تعزيز العالقات األخوية الراسخة بني البلدين الشقيقني، وتفعيل التعاون املشرتك بينهام ىف املجاالت 
  مكافحة اإلرهاب مبنطقة الساحل.العسكرية واألمنية، السيام ىف ضوء دور موريتانيا املهم يف

 (البوابة نيوز) املوريتانيالفريق أول محمـد زكي يلتقي وزير الدفاع 
التقى الفريق أول محمـد زيك القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحرىب، بالفريق حنن ولد 

وتناول اللقاء مناقشة عدد من املوضوعات ذات  ،الجمهورية اإلسالمية املوريتانيةسيدى وزير الدفاع الوطنى ب
 اإلهتامم املشرتك، وبحث سبل أوجه التعاون العسكرى بني القوات املسلحة لكال البلدين.

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/4005799/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4005799/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/4041266.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041266.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6423224
https://www.youm7.com/story/2023/2/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/6067783
https://www.albawabhnews.com/4743550


  
 

10 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 1 || 760العدد 

2023 

 

 

 

 

 

خبير فى جراحة الفم والوجه والفكين باملجمع الطبى للقوات املسلحة بكوبرى 
 (املشهد) القبة

للقوات املسلحة بكوبرى القبة مبستشفى األسنان التخصىص الدكتور أرشف أيوب "إنجليزى يستضيف املجمع الطبى 
مبستشفى  الجنسية" زمالة الكلية امللكية بإنجلرتا وأستاذ جراحة الفم والوجه والفكني جامعة جالسكو باململكة املتحدة

بل، حيث تستقبل اللجان التحضريية حالياً فرباير املق 25 - 16جاء ذلك خالل الفرتة من  ،جالسكو اململكة املتحدة
 األربعاء" من األسبوع القادم. –اإلثنني  -الحاالت التى ترغب ىف العرض عىل الخبري أيام "السبت 

 (21عربي) عباس يتسلم رسالة حملها رئيسا مخابرات مصر واألردن
أجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اجتامعا مع رئييس جهازي املخابرات املرصي واألردين عباس كامل، 

وأشارت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إىل أن كامل وحسني نقال ، ام اللهحسني، يف مقر املقاطعة بر وأحمد 
وأوضحت أن الرسالة "تضمنت تأكيد دعم مرص  ،والعاهل األردين عبد الله الثاينالسييس رسالة دعم وتضامن، من 

من جانبه شدد عباس عىل أهمية استمرار  ،ىل األمن واالستقرار يف املنطقة"واألردن، لعباس والفلسطينيني، والحرص ع
 ن فحوى الرسالة.التنسيق مع الجانبني املرصي واألردين دون تقديم مزيد من التفاصيل ع

سارة ليا واتسون: مصر تعاني فقرا مدقعا.. وىلع الجيش أن ينسحب من االقتصاد 
 (الجزيرة) ويتركه للمدنيين )فيديو(

تصادية واملعيشية يف قالت املديرة التنفيذية ملنظمة )الدميقراطية اآلن للعامل العريب( سارة ليا واتسون، إن األوضاع االق
وأضافت سارة خالل  ،باالنسحاب من األنشطة االقتصاديةمرص أصبحت أسوأ بكثري مام كانت عليه، مطالبة الجيش 

أن املعطيات الدولية أسهمت بالتأكيد يف تدهور االقتصاد املرصي، عىل الجزيرة مبارش، ” املسائية“مشاركتها يف برنامج 
 ر والفساد والهيمنة العسكرية عىل االقتصاد ال عالقة لها بجائحة كورونا وال بالحرب عىل أوكرانيا.ولكن مشكالت الفق

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elmashhad.online/Post/details/149037/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://arabi21.com/story/1491190/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/2/1/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%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%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3
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 تطورات املشهد السيناوي
جنوب الشيخ  اطفال واصابه اخر يف انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش 3مقتل 

 (مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان) زويد
اطفال واصابه اخر يف انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش، مبنطقة تجمع اسعيد بقرية الظهري جنوب الشيخ  3مقتل 

 زويد شامل رشق سيناء.
عام،  12أطفال وهم "عبد الرحمن صابر أسعيد  3وبحسب مصادر طبيه فقد وصل ملستشفى العريش العام جثامني 

 سنوات". 7أسعيد  سنوات، صالح طالب محمد 8عبدالله صابر أسعيد 
 (املصري اليوم) تواصل فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء

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

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

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

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

 
 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1620091905106378753
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2807568
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