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 شكري ونظيره القبرصي يتابعان مشروعات التعاون بين البلدين  

 يدل إيست آي: أكثر من نصف أطباء مصر هاجروا منها م 

 كارنيغي": هكذا أخفق عبد الفتاح السيسي يف قناة السويس " 

 وقع روسي: األزمة االقتصادية تهدد مصر بربيع عربي جديد م 

أضعاف الرواية الرسمية.. اقتصادي أمريكي يفجر جدال يف مصر بكشفه  5 
 يديو( % )ف102عن تضخم بنسبة 

 لبرملان يوافق ىلع اتفاق يسمح ملصر باالنضمام إلى مجموعة بريكس ا 

 صاد تجديدات الحبس أمام النيابة والجنايات يف أسبوع )لم يخرج أحد(ح 

 هذا العدد: يف
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 تطورات السياسة الخارجية
 )بوابة األهرام(ونظيره القبرصي يتابعان مشروعات التعاون بين البلدين  شكري

رصح السفري أحمد أبو زيد املتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصاالً اليوم 
"يوانيس كاسوليديس" وزير خارجية قربص، حيث تناول مختلف جوانب العالقات الثنائية بني فرباير الجاري من  2

البلدين، والتي شهدت تطوراً نوعياً كبرياً خالل السنوات املاضية، حيث تم التأكيد عىل أهمية متابعة مرشوعات التعاون 
 لدين.بصفة دورية لضامن تنفيذها مبا يعود باملنفعة واملصلحة عىل شعبي الب

 توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر واملجر لتبادل الخبرات بمجال التعاون الدولي
 )الوطن(

ببودابست اختتمت الدورة الرابعة من اللجنة املرصية املجرية املشرتكة للتعاون االقتصادي والعلمي والفني، املنعقدة 
عاصمة املجر، أعاملها بانعقاد الجلسة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدويل، وبيرت سيارتو، وزير 
الخارجية والتجارة املجري، وشهدت اللجنة حضور موسع من الجهات الوطنية املشاركة بينها وليد جامل الدين، رئيس 

صادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة لالستثامر، والسفري محمد إبراهيم الهيئة العامة للمنطقة االقت
 الشناوي، سفري مرص لدى املجر، وممثيل الوزارات املشاركة والقطاع الخاص.

وزير الخارجية يستقبل رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ 
 ة األخبار()بواب اإليطالي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، ستيفانيا كراكيس، رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع مبجلس الشيوخ اإليطايل 
تطرقت املحادثات إىل التعاون يف عدد من املجاالت التي متثل تحدياً مشرتكاً ، ، خالل زيارتهام الحالية إىل مرصونائبها

باإلضافة إىل جهود مكافحة اإلرهاب من خالل مقاربة ، الهجرة غري الرشعية عرب املتوسطللبلدين، ويف صدارتها ظاهرة 
 تتضمن تجفيف منابع متويل اإلرهاب والتعامل مع الجذور االقتصادية واالجتامعية والدينية لهذه الظاهرة.
بوابة ) مساعد وزير الخارجية يستقبل سفير املهام الخاصة بوزارة خارجية روسيا

 (األخبار
استقبل السفري أرشف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة املنظامت والتجمعات األفريقية، "أوليج أوزيروف" 

ة روسيا، و"جورجي بوريسينكو" سفري روسيا بالقاهرة وممثل روسيا لدى جامعة الدول سفري املهام الخاصة بوزارة خارجي
العربية، حيث شهد اللقاء التطرق إىل التحضريات الخاصة بالقمة اإلفريقية الروسية املُقبلة والتي ستعقد يف مدينة 

 .2023سانت بطرسربج يف يوليو 
 )الشروق(نيابة عن السيسي.. مدبولي يلقي كلمة بقمة داكار 

يل تنمية ، خالل قمة "داكار لتموالسييس،ألقى مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة نيابة عن 
البنية التحتية يف أفريقيا"، التي يحرضها عىل رأس وفد رسمي يضم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة 
املتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير 

 لعاملة يف مجال البنية التحتية.النقل، وُممثيل مجموعة من الرشكات املرصية ا
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4007939/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022023&id=e28bfb12-95a5-439e-859d-611a85b4a2c6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022023&id=e28bfb12-95a5-439e-859d-611a85b4a2c6
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 )اليوم السابع(عمار اإلوزارة اإلسكان فى غزة تشكر السيسي ىلع مبادرته إلعادة 
مثن محمود العسكري مسؤول اإلعالم يف وزارة األشغال العامة واإلسكان يف قطاع غزة، مبادرة السييس إلعامر غزة، مقدما 

 الشكر ملرص حكومة وشعبا.
  الشروق() الخارجية تتابع حادث العثور ىلع جثة مصري داخل سيارته بإيطاليا

طريق القنصلية العامة ملرص يف ميالنو مالبسات حادث العثور عىل جثة مواطن مرصي داخل تتابع وزارة الخارجية عن 
سيارته يف منطقة ريفية نائية مبدينة سيالفينا بإيطاليا، حيث قامت القنصلية العامة لجمهورية مرص العربية يف ميالنو 

 جاري.يناير ال ١٤بالتواصل مع السلطات اإليطالية التي أكدت وقوع الوفاة يف 
مصر تبحث مع االتحاد األوروبي وبلجيكا التعاون يف مجال الطاقة املتجددة 

 (الشروق) والهيدروجين األخضر
االتحاد  بحث الدكتور بدر عبدالعاطي، سفري مرص لدى االتحاد األورويب ومملكة بلجيكا، سبل تعزيز التعاون الثنايئ مع

األورويب وبلجيكا يف مجال الطاقة التقليدية واملتجددة والنظيفة، مبا يف ذلك إنتاج الهيدروجني األخرض، فضاًل عن التعاون 
 يف مجال تطوير املوانئ وحامية الشواطئ املرصية.

” حركة الشعب“يهنئ ” الكرامة“رغم مقاطعة املعارضة وعزوف الناخبين.. 
 (درب)مقعدا يف االنتخابات التونسية  22التونسي بالفوز بـ

 االنتخابات مقعدا يف 161مقعدا من إجاميل  22التونيس بعد الفوز بـ” حركة الشعب“، حزب ”الكرامة“هنأ حزب 
يان للحزب بتوقيع سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة باالنابة إن حزب ويف بيان مقتضب، قال ب ،الترشيعية التونسية

 يهنئ حزب حركة الشعب والنارصيني يف تونس بهذه الفوز.“الكرمة 
، متمنيا لهم التوفيق يف تحقيق آمال وطموحات شعبنا العريب يف ”مستحق“واعترب حزب الكرامة فوز الحزب التونيس 

  قلب منها القضية الفلسطينية.تونس ودعم القضايا العربية ويف ال
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 تطورات السياسة الداخلية

 (21)عربي ميدل إيست آي: أكثر من نصف أطباء مصر هاجروا منها
نرش موقع "ميدل إيست آي" تقريرا عن وضع األطباء يف مرص الذين اختاروا مغادرة البالد يف ظل تردي نظام الرعاية 

 الصحي الحكومي واألجور املنخفضة ونقص متويل املستشفيات.
طبيًبا مرصيا من  4,261لذي كتبه مراسل املوقع يف القاهرة، إىل أنه خالل العام املايض فقط، استقال وأشار التقرير، ا

وظائفهم يف املستشفيات الحكومية، فيام قالت نقابة األطباء إن هذه األرقام كانت األعىل يف السنوات السبع املاضية؛ 
 طبيًبا من القطاع الحكومي. 21,068حيث استقال ما مجموعه 

نائبة يف طلب إحاطة لتعديل مسار كوبري عمر سليمان: يمر بجزء من مقابر 
 )درب(ية ببرج العرب الناصر

أعلنت النائبة رانية الجزايريل، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبايل، رئيس مجلس 
النواب، موجه للفريق كامل الوزير، وزير النقل واملواصالت، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية املحلية، بشأن تعديل 

 ء من مقابر النارصية بربج العرب. مسار كوبري اللواء عمر سليامن، واملار بجز 
وقالت النائبة يف الطلب املقدم منها، إنه تم إبالغ بعض األهايل بذلك، وإن الكوبري سيمر مبقابر ذويهم بفصل رفاتهم 

 إىل مكان آخر، ونوهت أن هذه املقابر تم رشاؤها من املحافظة بعقود رسمية. 
 (21عربي). شماعات السيسي كاريكاتير.

 
 (21عربي) : هكذا أخفق عبد الفتاح السيسي يف قناة السويس"كارنيغي"

وذكر املركز يف التحليل،  ،يسالسييس، يف ملف قناة السونرش مركز "كارنيغي" للرشق األوسط تحليال عن إخفاق 
ملان املرصي عىل تعديل قانون متعلق بقناة السويس، ينص عىل إنشاء الذي قدمه ماجد مندور، أن موافقة الرب 

 صندوق خاص فيه له صالحيات تأجري أصول القناة وبيعها، هو فشل للسييس.
وأضاف: "عند التدقيق عن كثب، يتّضح أن القرار الذي اتّخذه النظام بإنشاء الصندوق هو مؤرٌش عىل غياب 

  العسكريتارية لرأساملية الدولة.".اإلرادة السياسية إلصالح الصيغة 
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https://arabi21.com/story/1491583/MEE-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%85/
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%85/
https://arabi21.com/story/1491548/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1491704/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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 تطورات املشهد االقتصادي
 (21عربي) موقع روسي: األزمة االقتصادية تهدد مصر بربيع عربي جديد

نرش موقع "نيوز ري" الرويس تقريرا تحدث فيه عن الزيارة التي أداها وزير الخارجية املرصي سامح شكري إىل روسيا 
 ب اجتامع عقده يف القاهرة مع نظريه األمرييك أنتوين بلينكن.نهاية الشهر املايض، مبارشة عق

"، إن وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف لفت االنتباه خالل املؤمتر 21وقال املوقع، يف تقريره الذي ترجمته "عريب
 موسكو عن طريق الصحفي الذي ُعقد بعد اجتامعه مع الجانب املرصي إىل الرسالة التي بعث بها الجانب األمرييك إىل

 شكري. وتكشف هذه الزيارة عن تحول مرص إىل وسيط آخر يحاول إقناع أطراف النزاع بالتوصل إىل نوع من االتفاق.
لرسمية.. اقتصادي أمريكي يفجر جدال يف مصر بكشفه عن تضخم أضعاف الرواية ا 5

 )الجزيرة( % )فيديو(102بنسبة 
أثار األمرييك ستيف هانيك أستاذ االقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، جداًل عرب منصات التواصل، بعد كشفه عن معدل 

 أضعاف. 5عن البنك املركزي املرصي بأكرث من %، وهو أعىل من الرواية الرسمية الصادرة 102تضخم يف مرص بلغ 
ِقْسُت بدقة نسبة “لقياس التضخم، يف تغريدة له عرب تويرت، أول أمس، ” Hanke’s inflation“وقال مؤسس مقياس 

 ”.% سنويًّا102التضخم يف مرص عند ارتفاع 
 )بوابة األهرام(مليار جنيه 11 يخسر السوقيوتراجع البورصة بختام تعامالت األسبوع 

أنهت البورصة املرصية، تعامالت جلسة الخميس، آخر جلسات األسبوع، برتاجع للمؤرشات  بضغوط مبيعات املتعاملني 
 .تريليون جنيه 1,044مليار جنيه ليغلق عند  11املرصيني، وخرس رأس املال السوقي 

 بوابة األهرام()شركة يف قائمة الطروحات الحكومية بالبورصة  20باألسماء.. 
ية، الذي سيتم أعدت إدارة البورصة املرصية قامئة بالرشكات التي ميكن أن تدخل ضمن برنامج الطروحات الحكوم

قطاعات 7"بوابة االهرام" عىل نسخة من الرشكات التي أعدتها البورصة املرصية، تتوزع يف  وحصلت ، اإلعالن عنه قريبا
فئات، األوىل مؤهلة لزيادة األسهم املطروحة يف السوق، والثانية متوقع أن تدخل برنامج  3اقتصادية، وتم تصنيفها إىل 

 ح. الطروحات، والثالثة جاهزة للطرح الفوري دون عمليات تخارج قبل الطر 
 )الوطن( أشهر 3مليار دوالر تحويالت املصريين بالخارج خالل  6.4البنك املركزي: 

الفرتة من يوليو إىل مليار دوالر يف  6.4أعلن البنك املركزي املرصي، أّن تحويالت املرصيني العاملني يف الخارج سجلت 
مليار دوالر يف  3.2وأضاف البنك املركزي املرصي، يف بيان، أّن عجز ميزان املعامالت الجارية بلغ ، 2022سبتمرب 

 مليارات دوالر يف الفرتة ذاتها من العام املايض. 4، مقارنة مع عجز 2023-2022الربع األول من السنة املالية 
املصري )ى منصب جديد اختيار طارق عامر محافظ البنك املركزي السابق لتول

 (اليوم
أعلنت مؤسسة مريفت سلطان لألعامل الخريية، تويل طارق عامر، محافظ البنك املركزي املرصي السابق، منصب 

 .رئيس مجلس األمناء للمؤسسة

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/1491663/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/2/2/5-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/2/2/5-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://gate.ahram.org.eg/News/4043848.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4043848.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/4041875.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6425850
https://www.elwatannews.com/news/details/6425850
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2809005
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2809005
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 )الشروق( قروش فى البنك املركزى 8.. الدوالر يرتفع 2023فبراير  2الخميس 
مقارنة  بنوك محلية، 10قروش ىف  8ارتفعت أسعار رصف الدوالر أمام الجنيه، ىف نهاية تعامالت اليوم الخميس، بقيمة 

جنيه للرشاء،  30.24قروش ليصل إىل  8وارتفع سعر الدوالر ىف البنك املركزى املرصي بنحو ، عار ختام تعامالت أمسبأس
 جنيه للبيع، يف نهاية تعامالت أمس. 30.25جنيه للرشاء، و 30.16جنيه للبيع، مقارنة بـ 30.33و

 )الشروق( مليون دوالر إيرادات قناة السويس خالل شهر يناير 802
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائيات املالحة بالقناة خالل شهر يناير سجلت أرقاما قياسية 

 مليون دوالر. 802ة، محققة أعىل إيراد شهرى بلغ جديدة وغري مسبوقة عىل مدار تاريخ القنا
  الوطن() البنك املركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة

داع ، ممثال يف لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة عىل اإلي2023فرباير  2الخميس، أعلن البنك املركزي، 
 % لإلقراض.17.25% لإليداع و16.25واإلقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمرب املايض دون تغيري، 

نقطة أساس  300كان البنك املركزي املرصي، رفع سعري اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 
 .2022اجتامعه األخري يف ديسمرب % عىل الرتتيب، يف 16.75% و17.25% و16.25ليصل إىل 

 (الشروق) مليار جنيه أرباح شركاتنا خالل العام املاضي 13.5وزير قطاع األعمال: 
دقيق محمود عصمت وزير قطاع األعامل العام إن الخريطة االستثامرية يف الرشكات التابعة تم إنجازها بشكل قال 

مليار جنيه بفضل  13,5أن أرباح رشكات قطاع األعامل خالل العام املايض بلغت وأوضح  ،طبقا لوثيقة ملكية الدولة
 برنامج اإلصالح وإعادة الهيكلة واسرتاتيجية تحديث الصناعة وتنمية الصادرات يف إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 
  

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=02022023&id=0476d099-9f43-4d76-ba39-14f007647ce1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022023&id=0476d099-9f43-4d76-ba39-14f007647ce1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022023&id=6a056466-113e-4acb-b211-5dbc5beaa3f8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022023&id=6a056466-113e-4acb-b211-5dbc5beaa3f8
https://www.elwatannews.com/news/details/6425956
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022023&id=51c2ed03-7ae6-4ca0-9b0b-82d89d2c8281
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 يحور املجتمعت املاتطور
 السياحة

 (الجزيرة) الكشف عن أسرار جديدة عن عملية التحنيط لدى املصريين القدماء
العلمية أن تحليال جديدا لحاويات عرث عليها يف ورشة للتحنيط يتخطى ” نيترش“قالت دراسة حديثة نرشتها دورية 

كن عام، كشف أن املرصيني القدماء استخدموا مجموعة من املكونات الغريبة بعضها مستورد من أما 2500عمرها 
 بعيدة مثل جنوب رشق آسيا لتحنيط موتاهم.

وكشف الباحثون عن نتائج فحوص كيميائية حيوية لواحد وثالثني إناء من الخزف كانت تحوي مواد تحنيط يف موقع 
 سقارة الغني باآلثار بالقرب من القاهرة.

 الطرق واملواصالت

 )الوطن( والتالجو ىلع موقع حجز تذاكر السكة الحديد VIPإدراج القطارات املكيفة و
والتالجو عىل املوقع الحجز اإلكرتوىن بعد تحديثه،  VIPأعلنت هيئة السكك الحديدية، إدراج القطارات املكيفة و

كرتوين الخاص بحجز تذاكر استكامال لعملية إعادة التحديث التي تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مرص للموقع اإلل
 السفر، موضحة أّن اإلدراج تم بعد انطالق املوقع بشكله الجديد.

 )الشروق( أيام 3غلق كلي ملنزل كوبري فيصل املؤدي إلى شارع السودان ملدة 
أعلنت محافظة الجيزة، غلقا كليا ملنزل كوبري امللك فيصل املؤدي إىل شارع السودان ملدة ثالثة أيام لرفع وإزالة الكمر 

ساعات  3فرباير إىل األحد املقبل، وذلك ملدة  3محور الفريق كامل عامر، بدءا من يوم الجمعة املعدين الخاص مبرشوع 
 من الثانية إىل الخامسة صباحا.

 أخرى

 (بوابة األخبار) «ده وش جاموسة»تمثال يف ميدان بقنا يثير سخرية املواطنين: 
سادت حالة من الغضب والسخرية، لدى رواد مواقع التواصل االجتامعي "فيس بوك"، بعد الكشف عن وضع متثال 
"حورس"، يف ميدان البارود، الشاهد عىل انتصار أهايل قنا، عىل الحملة الفرنسية، تزامنًا مع استعدادات قنا لالحتفال 

 مارس املقبل. 3بالعيد القومي يف 
لتواصل االجتامعي، عىل صور التمثال، قائلني: "ياريتكم ما كشفتوا عنه"، و"ده وش جاموسة وعلق رواد مواقع ا

مش متثال"، كام أشار البعض أن الحدث ليس له عالقة بالفراعنة، هذه معركة يف العرص الحديث.. كان األفضل 
 عمل متثال ميزج ما بني األسلحة البدائية وناس بالجالبية".

 

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/miscellaneous/2023/2/3/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.elwatannews.com/news/details/6425824
https://www.elwatannews.com/news/details/6425824
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022023&id=59b52eee-bf77-491e-bc74-9ca639a2d46e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022023&id=59b52eee-bf77-491e-bc74-9ca639a2d46e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4008234/1/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
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 العسكري املشهدت اتطور
الدفاع ) البرملان يوافق ىلع اتفاق يسمح ملصر باالنضمام إلى مجموعة بريكس

 (العربي
وافق أعضاء الربملان يوم األحد املايض عىل اتفاقية تسمح ملرص باالنضامم رسميًا إىل بنك التنمية الجديد الذي ستنشئه 

 لهند والصني وجنوب إفريقيا.مجموعة الربيكس االقتصادية التي تضم الربازيل وروسيا وا
أكد محمد عبد الحميد نائب رئيس اللجنة االقتصادية مبجلس النواب ، أن االنضامم ملجموعة بريكس وبنك التنمية 

سنستفيد من مساعدات البنك املالية والفنية يف مجاالت التنمية “التابع لها يعود بالفائدة عىل مرص. وقال عبد الحميد: 
 ”.ياه واالتصاالتاملستدامة والصحة والبنية التحتية والنقل وامل

 كام رحب النواب بشدة باالتفاقية ، ورأوا فيها وسيلة للمساعدة يف تقليل الطلب عىل الدوالر األمرييك.
 )بوابة األخبار( وضع حجر أساس املقر الجديد لشركة "اإلنتاج الحربي للمشروعات"

هندس محمد صالح الدين مصطفى وزير الدولة لإلنتاج الحريب، بوضع حجر أساس للمقر الجديد لرشكة اإلنتاج قام امل
الحريب للمرشوعات واالستشارات الهندسية والتوريدات العامة املزمع إنشائه داخل أرض الرشكة، جاء ذلك بحضور عدد 

 من قيادات الوزارة والهيئة القومية لإلنتاج الحريب.
 )الوطن( «الحربي 81»اإلنتاج الحربي يتفقد إنتاج الذخائر وقذائف األعماق بـ وزير

مصنع »تفقد املهندس محمد صالح الدين مصطفى، وزير الدولة لإلنتاج الحريب، رشكة هليوبوليس للصناعات الكياموية 
يرافقه عدد من املسؤولني، حيث تعد رشكة هليوبوليس للصناعات الكياموية إحدى رشكات وزارة اإلنتاج ، «الحريب 81

الحريب، التي تتعاون مع الرشكات التابعة للوزارة، لتلبية مطالب واحتياجات القوات املسلحة، يف إطار اهتاممه باملتابعة 
 .امليدانية لجميع الرشكات والوحدات التابعة بصفة دورية

 )بوابة األخبار(AOTSتستضيف ندوة هيئة املنح الفنية اليابانية « العربية للتصنيع»
أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عىل أهمية تنفيذ توجيهات السييس" بتعزيز 

لمية البحثية واستغالل القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التعاون البناء بني مؤسسات الدولة الصناعية واملراكز الع
وزيادة نسب التصنيع املحيل وتوطني التكنولوجيا، الفتا إيل أهمية تحقيق التكامل الصناعي وزيادة القيمة املضافة 

 ت التصدير.والحد من االسترياد مبا يسهم يف تعزيز تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية للتنمية الصناعية وزيادة فرص ومجاال 
مبشاركة ممثيل  ،، التي تستضيفها الهيئة العربية للتصنيعAOTSجاء هذا، خالل ندوة هيئة املنح الفنية اليابانية 

AOTS مركز تحديث الصناعة. 
 

  

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/2023/02/02/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%ad-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2023/02/02/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%ad-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4007581/1/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4007581/1/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://www.elwatannews.com/news/details/6425664
https://www.elwatannews.com/news/details/6425664
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4007640/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4007640/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-
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 تطورات املشهد األمني
التحفظ ىلع نجل الفنان إيمان البحر درويش بعد اتهامه بالتسبب فى وفاة طفل 

 )بوابة األخبار(باإلسكندرية 
لقى طفل مرصعه وأصيبت سيدة يف حادث مروري مروع تسبب فيه نجل الفنان إميان البحر درويش، أثناء سريه بسيارته 

تلقى اللواء خالد الربوي، مدير أمن اإلسكندرية، إخطارا من مأمور  ،سكندريةيف شارع املشري مبنطقة سيدي جابر رشق اإل 
 قسم رشطة سيدى جابر بوقوع حادث تصادم بني سيارتني يف شارع املشري دائرة القسم ، ووجود مصابني. 

 )الوطن( القضاء اإلدارى يمنح الجنسية املصرية ألسرة فلسطينية
قضت الدائرة األوىل يف محكمة القضاء اإلداري، برئاسة املستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية 

أشخاص بالجنسية املرصية، وذلك  5املستشارين أحمد محمد وأحمد رمضان نائبي رئيس مجلس الدولة، بثبوت متتع 
 الجنسية من قبل.بعدما تم رفض منحهم 

التحقيق مع قرابة ”: درب”بينهم مختفين منذ سنوات وصانعي محتوى.. محامون لـ
 (درب)شخصا خالل األسبوع املنتهي.. وحبسهم جميعا  60

أشخاص  7قال محامون، إن نيابة أمن الدولة العليا، حققت خالل األسبوع املنرصم، مع عرشات املتهمني الجدد، بينهم 
 سنوات، ظهروا يف النيابة وتم التحقيق معهم.  3تفني منذ أكرث من من املخ

 شخصا.  60وأشار أحد املحامني الحقوقيني، إىل أن عدد الذين تم التحقيق معهم خالل األسبوع املنتهي أقرتب من الـ
طيا، باتهامات يوما احتيا 15، أن النيابة قررت حبس جميع املعروضني عليها ”درب”وأضاف املحامي يف ترصيحات لـ

 متشابهة. 
ترصد حصاد تجديدات ” درب“صحفيون وأكاديميون وسياسيون وصناع محتوى.. 

 (درب) ع )لم يخرج أحد(الحبس أمام النيابة والجنايات يف أسبو
أسبوع حافل فيام يتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبري والقضايا السياسية، بني تجديد حبس أمام نيابة أمن الدولة العليا، 

 يوما أخرى.  45يوما أو  15وتجديدات بقرارات من محكمة جنايات القاهرة، جاء الجميع باستمرار االحتجاز إما 
تطالب بسرعة إصدار شهادات مدة الحبس وتناشد الجامعات بتسهيل ” حرية الفكر“

 (درب)عودة األكاديميين للعمل بعد الخروج من السجن 
املدة التي قضاها طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبري، النيابة العامة بتسهيل إصدار الشهادات التي تثبت 

 الشخص يف السجن، خاصة األكادمييني، لتسهيل إجراءات إعادتهم للعمل مرة أخرى. 
 وأوصت املؤسسة، الجامعات املرصية تسهيل عودة األكادمييني إىل عملهم بعد الخروج من الحبس. 

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

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/4007136/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4007136/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4-
https://www.elwatannews.com/news/details/6425810
https://www.elwatannews.com/news/details/6425810
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%85%d8%ad/
https://daaarb.com/%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a3%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85/
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 15تجدد حبس د. حامد صديق ” أمن الدولة“يف قضية جديدة عقب إخالء سبيله.. 
 (درب)سنوات احتجاز  3يوما بعد أكثر من 

يوما احتياطيا، عىل ذمة قضيته الجديدة  15قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور حامد صديق، ملدة 
  أخر قضايا قبل أسابيع. التي تم إدراجه عليها عقب إخالء سبيله يف

حرص تحقيق أمن دولة عليا، ويواجه عليها اتهامات بنرش أخبار  2021لسنة  2207وتحمل القضية الجديدة أرقام 
 وبيانات كاذبة، واالنضامم لجامعة إرهابية مع العلم والرتويج ألغراضها. 

إخالء سبيل الدكتور حامد صديق، عىل ذمة القضية ، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبري، إنه تقرر 2022ديسمرب  22ويف 
 حرص أمن دولة عليا بضامن محل إقامته.  2019لسنة  1356رقم 

؛ مام يعني انتفاء املربرات القانونية الستمرار حبسه، حيث يُكمل صديق 2019سبتمرب  23وأُلقي القبض عىل صديق يف 
  عامه الثالث يف الحبس االحتياطي خالل أيام. 

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%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84%d9%87-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88/
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