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 شكري ونظيره السوداني يبحثان القضايا املشتركة وسد النهضة  

 بيع يلتقى نائبة مساعد وزير الخارجية األمريكية لشئون األمن اإلقليمى ر 

 ات داخل مؤسسة تابعة للحكومة بمصر لكشف عن سرقة أموال التبرعا 

 بو الغار: وضعنا االقتصادي واملالي مرعب أ 

 ن األرجنتين إلى مصر.. كيف وقعت مصر يف فخ صندوق النقد الدولي؟ م 

 لباز عن عمرو أديب: "عميل للسعودية يحاول إخافة املصريين" )شاهد( ا 

 ل يهدم صندوق النقد الدولي "إمبراطورية العسكر" يف مصر؟ه 

 طائرة رافال 164رافال ملصر.. داسو للطيران تستعد لتصدير  30نها م 

 هذا العدد: يف

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 موجز الصحافة

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 الرصــد فريق

 

 "وعى صناع الوعي"

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تطورات السياسة الخارجية
إلقليم شينجيانغ بعد ” مجلس املجتمعات املسلمة“انتقادات لزيارة وفد من 

 )الجزيرة( )فيديو( .. بينهم أسامة األزهريإشادته بسياسة الصين تجاه اإليغور
الرشقية( ذا األغلبية املسلمة الذي يضم  زار وفد من املجلس العاملي للمجتمعات املسلمة إقليم شينجيانغ )تركستان

 ”.اإلرهاب“عرقية اإليغور، وأثنى عىل جهود الصني يف مواجهة 
يف اإلقليم، وأشادوا مبا ” مكافحة اإلرهاب والتطرف“والتقى أعضاء الوفد مسؤولني صينيني، كام توجهوا لزيارة متحف 

، وأكدوا أن ”جراءات تحّصن اإلقليم من اإلرهاب والتطرفنجاح السلطات الصينية وحكومة اإلقليم يف اتخاذ إ “سّموه 
 ، عىل حد وصفهم.”الشباب اإليغوري بحاجة إىل خطاب مقنع حتى ال يقعوا فريسة الجامعات اإلرهابية“

شخصية من  30وبدأت الزيارة يوم السبت املايض، وترأس الوفد اإلمارايت عيل النعيمي رئيس املجلس، وضم أكرث من 
 .بية وإسالمية، من بينهم أسامة األزهري مستشار السييس للشؤون الدينيةدولة عر  14

هذه الزيارة مبثابة مد وبناء الجسور بني الدول العربية واإلسالمية والصني يف “وقال األزهري يف ترصيحات صحفية 
 ”.ونسيج واحد مواجهة ظاهرة اإلرهاب، وإعادة صهر كل القوميات املوجودة يف مقاطعة شينجيانغ يف ثوب واحد

 )بوابة األخبار( وزيرة الهجرة: حملة توعوية ضخمة للعمالة املصرية بالسعودية
استقبلت السفرية سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون املرصيني بالخارج،  فيصل العتيبي امللحق العاميل السعودي 

ل زيارة سيادتها للملكة العربية السعودية خالل لقاءها الوزير أحمد بالقاهرة، لبحث تفعيل ما تم االتفاق عليه خال
بن سليامن الراجحي، وزير املوارد البرشية والتنمية االجتامعية السعودي، بشأن أوضاع املرصيني املقيمني يف اململكة 

 شئون الجاليات.والتغلب عىل أي تحديات يواجهونها، وذلك بحضور السفري عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة ل
  الشروق()شكري ونظيره السوداني يبحثان القضايا املشتركة وسد النهضة 

اسبة يناير الجاري، للتهنئة مبن 11أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصاالً هاتفياً مع نظريه السوداين عيل الصادق اليوم 
قدم وزير الخارجية الشكر لنظريه السوداين عىل الدعوة التي تلقاها مؤخراً لزيارة السودان، ، ديدحلول العام امليالدي الج

كام شهد االتصال تناول القضايا الدولية واإلقليمية ذات االهتامم ، تلبية الدعوة يف أقرب فرصة ممكنةمعرباً عن تطلعه ل
 أهمية استمرار التنسيق والتشاور خالل  الفرتة املقبلة.  املشرتك، مبا يف ذلك ملف سد النهضة، واتفق الوزيران عىل

  اليوم السابع() لق بين وزير الخارجية ونظيره السعودى فى الرياضلقاء ثنائى مغ
بدء اللقاء الثناىئ املغلق بني وزير الخارجية سامح شكرى ونظريه السعودي األمري فيصل بن فرحان ىف الرياض، 
وذلك قبيل بدء اجتامع لجنة املتابعة والتشاور السيايس املرصية السعودية، بحسب ما أكده املتحدث الرسمي 

 الخارجية السفري احمد ابو زيد عرب حسابه عىل تويرت. باسم وزارة 
ويشارك وزير الخارجية  يف اجتامع لجنة املتابعة والتشاور السيايس بني جمهورية مرص العربية واململكة العربية 

  السعودية عىل مستوى وزراء الخارجية، واملقرر عقده الخميس بالعاصمة السعودية.

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/2023/1/11/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/11/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989071/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989071/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012023&id=56fcc7d5-ee5d-4a15-9b32-3ecebcb056ad
https://www.youm7.com/story/2023/1/12/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%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%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/6046349
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سفينة بضائع بالقرب من الخارجية تتابع حالة املصريين املصابين يف حادث حريق 
 )بوابة األخبار(السواحل التركية 

املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصيل بوزارة الخارجية والقنصلية  -رصح السفري أحمد أبو زيد 
ا يف حادث الحريق الذي تعرضت له السفينة العامة يف إسطنبول يواصالن متابعة الحالة الصحية للمواطنني الذين أصيبو 

BEATA ALFA .أمام السواحل الرتكية 
 ربيع يلتقى نائبة مساعد وزير الخارجية األمريكية لشئون األمن اإلقليمىأسامة 

 (السابع اليوم)
السويس، اليوم األربعاء، مريا ريزنك نائبة مساعد وزير الخارجية األمريكية استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة 

لشؤون األمن اإلقليمي يف مكتب الشئون السياسية والعسكرية خالل زيارتها الرسمية األوىل لقناة السويس، وذلك مببنى 
 اإلرشاد باإلسامعيلية.

خارجية األمريكية لشئون األمن اإلقليمي يف مكتب الشؤون ومن جانبها، أعربت السيدة مريا ريزنك نائبة مساعد وزير ال
السياسية والعسكرية عن تقديرها لهذه الزيارة التي سمحت لها بالتعرف عن قرب عن طبيعة العمل بقناة السويس 

اآلمن  املرفق املالحي، مثمنة الجهود املبذولة من قبل هيئة قناة السويس لتطوير املجرى املالحي للقناة وضامن العبور
  للسفن بكافة أنواعها.

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/3989456/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989456/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2023/1/11/%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-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86/6045585
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 تطورات السياسة الداخلية
 (21عربي) الكشف عن سرقة أموال التبرعات داخل مؤسسة تابعة للحكومة بمصر

كشف مسؤول بإحدى املؤسسات التابعة لوزارة التضامن املرصية عن رسقات يقوم بها موظفون ألموال التربعات التي 
 ترد من الخارج والداخل، مؤكدا أن لديه مستندات وتسجيالت تؤكد صحة ما يقول.
مرص التابعة لوزارة التضامن، حاتم وكتب أمني صندوق مؤسسة "معانا إلنقاذ إنسان" املتخصصة يف إنقاذ املرشدين يف 

زهران، رسالة مطولة يف حسابه عىل "فيسبوك"، رشح فيها تفاصيل تتعلق بكيفية قيام موظفني بتزوير وصوالت استالم 
 ألموال طائلة باسم املؤسسة دون أن تدخل يف حساباتها.

 )بوابة األخبار( السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران املدني
جاء ذلك خالل اجتامع السييس مع مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس املخابرات العامة، 

 والفريق محمد عباس حلمي وزير الطريان املدين.
كانات الدولة بتعزيز جهود تطوير قطاع الطريان املدين، وذلك يف اإلطار العام لحسن إدارة موارد وإم السييسووجه 

واستثامر الحد االقتصادي األقىص من عوائدها، مبا يف ذلك موقع مرص الجغرايف االسرتاتيجي والفريد، وامتالكها لسلسلة 
 مطارات دولية عىل امتداد رقعة الدولة، مام يوفر فرصاً ضخمة يف مجال الحركة الجوية والطريان املدين، وكذلك السياحة. 

 مليار السبيل الوحيد لسداد ديون مصر 100ول بالتصدير الي الوص«: صناعة النواب» 
 )بوابة األخبار(

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعه مبجلس النواب أن هناك عدد من املرشوعات واالستثامرات الكربى املرتقب 
رات وتجذب روس األموال، مليار دوالر تقريبا و ستوفر مليارات الدوال  8تنفيذها يف أسوان لتوفري استثامرات بتكلفة 

وأن الدولة املرصية تخطوا بخطوات ثابته نحو بناء دولة صناعية من أكرب مثاين دول كربي يف العامل بتوجيهات القيادة 
 .مليار يف العام 100السياسية للوصول مبعدل التصدير ايل 

سويلم واملشاط يبحثان آخر مستجدات املشروعات املقترحة يف مجال املياه 
 (الشروق) ضمن برنامج ُنَويفي

ر املوارد املائية والرى، اجتامعا مع الدكتورة رانيا املشاط وزيرة التعاون الدويل؛ لبحث عقد الدكتور هاين سويلم وزي
آخر املستجدات والتفاصيل الفنية الخاصة باألعامل واملرشوعات املقرتحة يف مجال املياه ضمن املنصة الوطنية 

"، وموقف املرشوعات الجارية يف قطاع ا ملوارد املائية والري ومرشوعات األمن للمرشوعات الخرضاء "برنامج نَُويفي
 الغذايئ واملمولة من رشكاء التنمية.

  

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/1487107/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989060/1/%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%D8%AC%D9%87%C2%A0%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989060/1/%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%D8%AC%D9%87%C2%A0%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989196/1/-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A-100-%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012023&id=b583e6e9-4258-4295-a652-d8e28a6f2bbb
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن( أيام األولى من يناير 10ر يف الـمليار دوال 1.5 ـالحكومة: اإلفراج عن بضائع ب

ئع املفرج استعرض مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصال بشأن آخر املستجدات الخاصة مبوقف البضا
يناير  10إىل  1فرج عنها ملختلف األغراض االستريادية خالل الفرتة من بأن البضائع امل التقرير نوه ، عنها باملواين املرصية

مليار دوالر، وذلك من خالل مختلف األنظمة، سواء نظام التسجيل املسبق  1.5الجاري، وصلت قيمتها إىل أكرث من 
 أو من خارجه.« ACI»للشحنات 

 )بوابة األهرام(املال من السعودية: مصر تدعم التعاون التعديني مع اململكة 
تفقد املهندس طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية، املعرض املصاحب ملؤمتر التعدين الدويل الثاين بالعاصمة 

ندر الخريف وزير الصناعة والرثوة السعودية الرياض بصحبة األمري عبدالعزيز بن سلامن آل سعود وزير الطاقة والسيد ب
املعدنية وذلك يف إطار مشاركته يف فعاليات هذا الحدث الذى يجمع نخبة من وزراء التعدين وقادة ومستثمرى الصناعة 

وأعرب الوزير عن تهنئته للوزراء واملسئولني باململكة عىل نجاح املؤمتر يف نسخته الثانية ، مؤكداً دعم ، التعدينية عاملياً 
رص الكامل للتعاون التعدينى مع اململكة وتبادل الخربات التي تعزز من فرص البلدين الشقيقني يف التكامل واالنتفاع م

 .ة وزيادة القيمة املضافةمبواردهام التعديني
 )الجزيرة( انخفاض الجنيه أمام الدوالر يثير سخطا وغضبا ىلع مواقع التواصل

ام العمالت األجنبية، صباح األربعاء، جداًل عىل منصات مواقع التواصل أثار تحرك سعر رصف الجنيه املرصي أم
جنيًها للمرة األوىل يف تاريخه، قبل أن يعاود الحركة صعوًدا  32وتخطى سعر رصف الجنيه مقابل الدوالر ، االجتامعي

 .األربعاءت البنوك وهبوطًا يف الساعات الالحقة، لكنه ال يزال مرتفًعا بأكرث من جنيهني عام بدأت به تعامال 
 )درب( %90رحلة الدوالر يف عام.. بزيادة 

نسب زيادة سعر رصف الدوالر األمرييك أمام الجنيه املرصي، خالل العام املنرصم، باملقارنة بني سعره يف ” درب“رصد 
واليوم زيادة  2022يناير  11وجاءت نسبة الزيادة يف سعر الرصف بني ، وسعره اليوم، أي بعد مرور عام 2022يناير  11
 جنيها. 29.70جنيها، فيام بلغ سعره اليوم  15.70% من سعره، حيث سجل الدوالر منذ عام 90، ما يعادل جنيها 14

أبو الغار: وضعنا االقتصادي واملالي مرعب ونريد أن نخرج من هذه الكارثة بأقل 
 )درب( الخسائر املمكنة

وأننا نريد أن اعترب الدكتور محمد أبو الغار، الطبيب والكاتب والسيايس، أن الوضع االقتصادي واملايل مرعب، 
 نخرج من هذه الكارثة بأقل الخسائر املمكنة.

واضح أن مرص اآلن مل تصبح دولة حرة فهي مجربة عىل اتباع الشفافية وإعالن رشكات الحكومة “وأضاف: 
شهور، وبيع رشكات متلكها الحكومة والجهات السيادية وإلزام كل  ٦والجهات السيادية بإعالن ميزانيتها كل 

ت بدفع الرضائب، وتشجيع دخول رأس املال األجنبي الذي أحجم متاًما عن دخول السوق املرصي هذه الرشكا
ألسباب معروفة، ال أدري ميكن للحكومة أن تعلن ميزانية بعض الرشكات، طبعا مرص يف مأزق شديد نتيجة 

 ”.سياسات اقتصادية خاطئة

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/6400892
https://www.elwatannews.com/news/details/6400892
https://gate.ahram.org.eg/News/3969053.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3969053.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-90-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b3/
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-90-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b3/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%b9/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%b9/
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 مليار جنيه 1.35اوز الدكاني: رأس املال السوقي للشركات املقيدة يف البورصة تج
 )الشروق(

قال رامي الدكاين، رئيس البورصة املرصية، إن مؤرشات أداء سوق األوراق املالية قد شهدت تحسناً خالل الفرتة املاضية، 
أثرة باإلجراءات اإلصالحية األخرية التي تم اتخاذها عىل مستوى السياسة النقدية، حيث حقق رأس املال السوقي مت

مليار جنيه، فضالً عن تحسن أعداد املستثمرين  1.35للرشكات املقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعىل قيمة تاريخية تجاوز 
 .الجدد وكذلك متوسطات قيم التداول اليومية

 )بوابة األخبار( كتشاف بئر جديد للغاز فى منطقة شرق دمنهورا
نهور يف منطقة دلتا النيل اعلنت  رشكة "فينرتسال ِديا" االملانية  عن العثور عىل حقل للغاز يف منطقة التنقيب برشق دم

ل "فينرتسال ِديا" )وأشار بيان للرشكة، أن األطراف املكلَّفة بالتنقيب يف هذه املنطق، الربية %( ورشيكتاها 40ة؛ املشغي
%( والرشكة املرصية القابضة للغازات الطبيعية 20) INA%( ،"آي إن إيه" 40) Cheiron Energy"كريون إنرجي" 

 )إيجاس(، ستقوم  بتقييم االكتشاف ليكون مبثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة يف دسوق.
 )بوابة األخبار(بقطاع الطاقة « نويف»روعات مليارات دوالر إجمالي مش 10

"، الخاص  . مليارات دوالر 10ة بقطاع الطاقة بلغت االستثامرات اإلجاملية ملرشوعات املنصة الوطنية لربنامج "نَُويفي
بني الحكومة املرصية يأيت ذلك يف إطار إعالن وزارة التعاون الدويل، توقيع عدد من اتفاقيات الرشاكة وخطابات النوايا، 

ورشكاء التنمية متعددي األطراف والثنائيني واملؤسسات الدولية لتمويل مرشوعات املنصة الوطنية للمرشوعات الخرضاء 
 برنامج "نويف" يف قطاعات املياه والغذاء والطاقة.

 (الجزيرة) من األرجنتين إلى مصر.. كيف وقعت مصر يف فخ صندوق النقد الدولي؟
شهور استجابة لرشوط صندوق  10% من قيمته خالل 100مع انهيار الجنيه املرصي مقابل الدوالر وفقدانه أكرث من 

 فخ قروض صندوق النقد. النقد الدويل، اتجهت األنظار إىل مقارنة التجربة املرصية بتجارب دول أخرى وقعت يف
جنيها مقابل الدوالر األمرييك، بعد أن كان متداواًل بسعر  32وتراجع الجنيه املرصي إىل مستويات قياسية عند حوايل 

% حتى أمس األربعاء، وهو ما سيزيد معاناة البالد التي 104املايض، مام يعني أن الجنيه تراجع بنسبة  يف مارس 15.6
 %.21.9ماليني يعانون بالفعل من نسبة تضخم وصلت وفق األرقام الرسمية إىل  104نها يبلغ عدد سكا

 
  

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=11012023&id=8c994b40-f89f-4087-8160-90f55ef89ffd
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989722/1/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989722/1/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989570/1/10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989570/1/10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B7
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/1/12/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%AE
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (21عربي) الباز عن عمرو أديب: "عميل للسعودية يحاول إخافة املصريين" )شاهد(
 .العاملة" لصالح الحكومة السعوديةمحمد الباز، هجوما عنيفا عىل زميله عمرو أديب، متهام اياه بـ"شن اإلعالمي 

الباز  الذي يرتأس مجلس إدارة صحيفة "الدستور"، قال يف فيديو نرشه عىل صفحته الشخصية عرب "فيسبوك"، إن عمرو 
 أديب يبث الرعب والذعر يف نفوس املرصيني، بسبب تدهور الوضع االقتصادي.

 ه، يبكالم كله هزل".وقال إن أديب "مذيع يف قناة غري مرصية، يخرج بتنطع شديد يقول إنه خائف عىل نفسه وأوالد
السعودية كونه عنده كفيل  وتابع "لو يف مشكلة ضخمة فعمرو أديب لن يتأثر ال هو وال عائلته، آخرها يأخذ نفسه إىل

 سعودي"
وأضاف "ال عايش عيشة الناس يف مرص، وعندك أجندة سعودية، السعودية دولة من حقها تبني نفسها وتتقدم، وخالل 

 أشخاص يف السياسة، واإلعالم، واألدب، والفن، فببساطة عمرو أديب عميل سعودي". عملها هذا عليها تجنيد
 واتهم الباز، عمرو أديب بأنه يروج للمرشوع السعودي سواء كان "حلو أو وحش"، بحسب قوله.

 وأضاف "عندك فلوس لو قعدت ترصف فيها لبعد يوم القيامة بسنتني مش هتخلص".
 )الشروق( جمعة املقبلةانطالق فعاليات املؤتمر الثاني لإلعالم العربي ال

تحت عنوان  املقبلة تشارك مرص والعديد من الدول العربية يف املؤمتر الثاين لإلعالم العريب الذي تنطلق فعاليته الجمعة
 الرقمية العاملية وسبل مجابهتها عربًيا" بتونس، وينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، ويستمر ملدة يومني. "الهيمنة

خالل ندوة نظمها االتحاد لإلعالن عن تفاصيل  -وقال املدير العام التحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليامن 
ضوع الرئييس خاصة سبل املجابهة العربية املوحدة للهيمنة الرقمية إنه سيناقش كافة املحاور املرتبطة باملو  -املؤمتر

 العاملية، وسيعلن املؤمتر توصيات ترفع إىل القمة العربية القادمة.
 )الشروق( خيري رمضان لوزير الصناعة: املصانع تغلق أبوابها.. سهل اإلجراءات

وجه اإلعالمي خريي رمضان، رسالة ألحمد سمري وزير الصناعة من أجل حامية الصناعة املرصية، قائال: "هناك بعض من 
 ت.املصانع التي مرت بأزمات خالل الفرتة املاضية وأغلقت أبوابها لعدم استطاعتها عىل التاميش مع األزما

اإلعالمي خريي رمضان: "هناك مصانع تقفل أبوابها وتنهي االستثامر يف الصناعة، وهناك بعض التحديات  وتابع
% من االنتاج، والبد أن 30واألزمات التي تواجه أصحاب املصانع، كام أن هناك بعض املنصانع وصلت للعمل بـ

 يسهل وزير الصناعة كل التحديات التي تواجه الصناعة".
 

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/1487327/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012023&id=6ae041d7-3977-4e96-bd7c-bc591fd84a7c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012023&id=6ae041d7-3977-4e96-bd7c-bc591fd84a7c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012023&id=489e9483-6c15-478c-b376-82da422e76ec
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012023&id=489e9483-6c15-478c-b376-82da422e76ec
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 قتصاديةإبراهيم عيسى: لجان اإلخوان يصدرون اليأس للمصريين بخصوص األزمة اال
 (الشروق)

أكد اإلعالمي إبراهيم عيىس، أن التيار السلفي وتنظيم اإلخوان اإلرهايب يتاجرون باألزمة االقتصادية الحالية، من أجل 
 زيادة حالة السخط والتشاؤم واإلحباط عند املواطنني املرصيني، موضحا أن اإلخوان لديهم خصومة مع الشعب املرصي.

أن لجان اإلخوان اإللكرتونية يصدرون حياة اليأس للمواطنني بخصوص األزمة االقتصادية، مؤكدا وأضاف إبراهيم عيىس، 
 أنهم يتاجرون باألزمة ليجعلونا نفقد الثقة يف أنفسنا ويف الدولة، والوصول إىل حالة قصوى من األزمة.

 يمالتعل

إلغاء املنح الدراسية يثير انتقادات.. جدل يف مصر بعد اإلعالن عن خطة التقشف 
 )الجزبرة( الحكومية )فيديو(

بتأجيل تنفيذ أي مرشوعات جديدة لها مكون -أثارت خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة املرصية رسميا أمس الثالثاء 
 ردود فعل متباينة. -دوالري واضح ومل يتم البدء بتنفيذها لرتشيد اإلنفاق العام

ترصيحات وقرارات شكلية دون أي تأثري، املهم بعد إصدار قرار ضوابط االتفاق اليل نظريا معيوب “وكتب طارق سالمة 
 ”.ألن ما يف حاجة يف مرص مفيهاش مكون دوالري، طلع بعده االستثناءات اليل يف اآلخر فعليا لغت القرار األصيل

عىل املنح الدراسية يف الداخل والخارج والخدمات االجتامعية والرياضية والرتفيهية  وحظرت الحكومة املرصية اإلنفاق
 للعاملني ومستلزمات األلعاب الرياضية وإعانات مراكز الشباب، ضمن مجموعة ضوابط جديدة تستهدف ترشيد اإلنفاق.

 الزراعة

ألف متر مساقى لحل مشاكل الري يف  36يؤهل أكثر من « سيل»مشروع «: الزراعة»
 )املصري اليوم( كفر الشيخ

املمول من الصندوق الدوىل « سيل»أكد الدكتور هاىن درويش املدير التنفيذي ملرشوع اإلستثامرات الزراعية املستدامة 
مرت طويل  36،250ويرشف عليه املهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة بإعادة تأهيل ، IFADللتنمية الزراعية 

مساقى مبنطقة مطوبس مبحافظة كفر الشيخ بقرى إبراهيم الدسوقى والسيد البدوى وسيدى طلحة والتي ساهمت يف 
 .ملساقي غري املؤهلةقات الري يف االتغلب عىل مشكلة عدم وصول املياه لنهايات األفرع وتحقيق الحل إلختنا

ماليين طن قمح إلى مصر خالل النصف الثاني من العام الزراعي  4روسيا: توريد 
 (درب) 2023املستمر حتى أغسطس 

ماليني طن قمح إىل مرص خالل النصف الثاين من العام الزراعي  4أعلن اتحاد الحبوب الرويس أنه سيقوم بتوريد 
 .2023الذي سيستمر حتى أغسطس 

أن روسيا حافظت عىل دورتها يف الفرتة  –يف بيان وزعته سفارة روسيا بالقاهرة، اليوم األربعاء  –وذكر االتحاد 
 مليون طن من الحبوب. 5ر9كمورد رئييس للقمح ملرص، حيث صدرت  2022من يوليو إىل ديسمرب 

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=12012023&id=f78c531f-cd12-4def-ade9-d823377ca749
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/1/11/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/1/11/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2790660
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2790660
https://daaarb.com/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%af-4-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b7%d9%86-%d9%82%d9%85%d8%ad-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84/
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 العسكري املشهدت اتطور
 (21عربي) هل يهدم صندوق النقد الدولي "إمبراطورية العسكر" يف مصر؟

د الحديث عن تقليص حجم إمرباطورية الجيش االقتصادية األكرث فزعا لرئيس النظام املرصي عبدالفتاح السييس، عا
، للواجهة مجددا، وعىل لسان أكرب مؤسسة 2013والذي قد يضعه مبواجهة املؤسسة العسكرية، التي تدعمه منذ العام 

 متويل دولية.
 خالل اجتامع للتعليق عىل الوضع االقتصادي يف مرص، بتقليص دور الجيش والثالثاء، طالب خرباء صندوق النقد الدويل

 مليار دوالر. 17املرصي يف اقتصاد البالد، التي تعاين من أزمات مالية واقتصادية خطرية، وفجوة متويلية تصل إىل 
وأكد أن الحكومة املرصية تعهدت مبواصلة "تصفية" أصول الدولة لصالح الرشكاء الدوليني واإلقليميني، مقابل ضخ نحو 

 مليار دوالر. 14
بيان الصندوق أوضح أن تلك السياسة ستغطي جميع الرشكات اململوكة للدولة، مبا يف ذلك "رشكات الجيش"، مؤكدا 

 لخاص، للحد من تدخل الدولة يف االقتصاد، وتعزيز الحوكمة والشفافية.عىل عرض تلك األصول للبيع للقطاع ا
 )الدفاع العربي(طائرة رافال  164رافال ملصر.. داسو للطيران تستعد لتصدير  30منها 

 ال سيتم الوفاء بها قريبًا.طائرة مقاتلة من طراز راف 164أكدت رشكة داسو للطريان الفرنسية أن لديها طلبيات لرشاء 
طائرة من طراز رافال ، يف حني اشرتت كل من اليونان  80، استحوذت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل  2022يف عام 

 من هذه الطائرات. 49طائرات. يف العام السابق ، باعت الرشكة  6وإندونيسيا 
 3.75إضافية من طراز رافال من فرنسا مبوجب صفقة قيمتها مقاتلة  30وأعلنت وزارة الدفاع املرصية أنها ستشرتي 

 10مليار دوالر(. سيتم متويل العقد من قبل الحكومة الفرنسية ، من خالل قرض يتم سداده يف غضون  4.5مليار يورو )
 مشغل طائرة ، مام يجعل مرص أكرب 54سنوات. االتفاقية الجديدة ستزيد الحجم اإلجاميل ألسطول رافال املرصي إىل 

 مليون دوالر لكل وحدة. 150أجنبي لطائرة رافال املقاتلة. سعر متوسط رافال يبلغ 
 )الوطن( «القومي للبحوث االجتماعية»الجيش الثاني ينظم زيارة لدارسي دورات 

عدًدا من داريس دورات املركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية والتي تضم استقبلت قيادة الجيش الثاين امليداين 
الربنامج التدريبي لألساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجرمية ومكافحتها والربنامج التدريبي العريب ملكافحة 

الدارسني الوافدين من  املخدرات، وتشمل دارسني من مختلف الوزارات واملؤسسات الحكومية املرصية وعدًدا من
 اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية الشقيقة.

 ن()الوط الكلية البحرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة اإلسكندرية
وقعت الكلية البحرية، بروتوكول تعاون يف املجاالت األكادميية والعلمية مع كلية الرتبية بجامعة اإلسكندرية، 

 بحضور الفريق أرشف عطوة قائد القوات البحرية والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة اإلسكندرية.
ة تفقدية شملت مكتبة الكلية البحرية وعدد وقام قائد القوات البحرية يرافقه رئيس جامعة اإلسكندرية بجول

 من املنشآت التعليمية والرياضية والتقاط بعض الصور التذكارية بالقبة الساموية يف الكلية البحرية.

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/1487297/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.defense-arabic.com/2023/01/11/%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7-30-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d9%88-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/11/%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7-30-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d9%88-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%aa/
https://www.elwatannews.com/news/details/6400858
https://www.elwatannews.com/news/details/6400858
https://www.elwatannews.com/news/details/6400850
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 )الوطن( وزير اإلنتاج الحربي: نسعى لتحقيق االكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية
 100الدولة لإلنتاج الحريب رشكة أبو زعبل للصناعات الهندسية )مصنع تفقد املهندس محمد صالح الدين مصطفى وزير 

مؤكداً اهتامم ، والهيئة القومية لإلنتاج الحريب الحريب( التابعة لوزارة اإلنتاج الحريب، يرافقه عدد من املسئولني بالوزارة
كاتها التابعة لزيادة املكون املحيل وزارة اإلنتاج الحريب بتوطني أحدث تكنولوجيات التصنيع يف خطوط اإلنتاج داخل رش 

 .وتحقيق قيمة مضافة لالقتصاد القومي إىل جانب السعي نحو تحقيق االكتفاء ذاتياً من الصناعات الحيوية
 
 

  

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/6400634
https://www.elwatannews.com/news/details/6400634
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 تطورات املشهد السيناوي
اقتراح برغبة أمام  47الترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب بشمال سيناء.. و

 )اليوم السابع( لنوابمجلس ا
اقش مجلس النواب تقرير اللجنة املشرتكة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والترشيعية عن ن

مرشوع قانون بالرتخيص لوزير البرتول والرثوة املعدنية يف التعاقد مع الهيئة املرصية العامة للبرتول ورشكة برينكو شامل 
سيناء للزيت ليمتد، ورشكة برينكو شامل سيناء للغاز ليمتد ورشكة برينكو  سيناء للبرتول "إنك"، ورشكة برينكو شامل

ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية االلتزام للبحث عن البرتول واستغالله يف منطقة شامل سيناء البحرية الصادرة 
 )ج.م.ع(. 2018لسنة  89والقانون رقم  1994لسنة  20املعدل بالقانون رقم  1992لسنة  7مبوجب القانون رقم 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2023/1/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8847-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9/6045975
https://www.youm7.com/story/2023/1/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8847-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9/6045975
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 تطورات املشهد األمني
لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف يف استخدام الضبطية « العدل»خط ساخن بـ

 )بوابة األخبار( ةالقضائي
التقى مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، املستشار عمر مروان، وزير العدل، الستعراض مجموعة من الضوابط 

 الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية املُطبقة عىل قطاعات االستثامر واألعامل.  
 .ية لحاميل صفة الضبطية القضائيةطلبت تنظيم دورات تدريبوتطرق وزير العدل، خالل االجتامع، إىل أن بعض الوزارات 

كام وّجه بإنشاء خط ساخن يف وزارة العدل لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف يف استخدام هذه السلطة، عىل أن يتم 
 عرض هذه الضوابط عىل مجلس الوزراء العتامدها رسمياً. 

 
  

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/3989102/1/%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA
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