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 January 2022 13||  497العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي: لن ُندخل عمالة إلعمار غزة.. وهذا ما كنا نتمناه   
 انتقادات لوضع حقوق اإلنسان بمصر.. السيسي يرد )شاهد(   
 "اإلخوان هيحكموا ويمشوا"    2011السيسي: قلت لسفيرة أمريكا يف   
 كانت ىلع وشك االنهيار   2011السيسي: مصر يف   
 ل إلى دولة الجئين السيسي: التغيير بالقوة خراب.. ومصر كانت ستتحو  
تريليونات جنيه خالل سبع سنوات ملواجهة    6السيسي: أنفقنا أكثر من   

 الفقر 
 "رايتس ووتش" تدين "إجبار" منظمة حقوقية ىلع اإلغالق بمصر   

 
 

 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

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21)عربي وهذا ما كنا نتمناه )شاهد(السيسي: لن ُندخل عمالة إلعمار غزة..  

)بوابة    دفعت ثمن كبير نتيجة تدخل اآلخرين يف شؤونها"دي    ة السيسي: “املنطق
 األخبار(

 )بوابة األخبار(   سى يوجه بسرعة االنتهاء من مراحل إعادة إعمار قطاع غزةالسي

 )بوابة األخبار(مصرع وإصابة خمسة مصريين يف حادث سير بالكويت 

 )الوطن( حل النزاعات دون التدخل يف شؤون الدول لالسيسي: مستعدون  

 ( 21)عربي انتقادات لوضع حقوق اإلنسان بمصر.. السيسي يرد )شاهد(

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/1410681/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3636352/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3636352/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3636325/1/%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%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3636343/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83
https://www.elwatannews.com/news/details/5901916
https://arabi21.com/story/1410458/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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إلحياء   التذكاري  النصب  مشروع  وإطالق  العالم..  شباب  منتدى  فعاليات  ختام 
 )بوابة األهرام( اإلنسانية اليوم

  

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/3246852.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي خوان هيحكموا ويمشوا""اإل 2011السيسي: قلت لسفيرة أمريكا يف  

 )املصري اليوم( كانت ىلع وشك االنهيار 2011السيسي: مصر يف  

ومصر كانت ستتحول إلى دولة الجئين  السيسي: التغيير بالقوة يؤدي إلى خراب..  
 )الشروق(  تعيش ىلع عطايا املانحين

 )بوابة األهرام(   السيسي: الفقر والتخلف والجهل مثلث يصعب الخروج منه بسهولة

 )درب( السيسي: لم يخرج مصري واحد ليعبر عن أمله من برنامج اإلصالح االقتصادي

ة  )بواب   السيسي: الفقر أخطر من كورونا ألنه جائحة تدمر املستقبل والحاضر
 األهرام(

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/1410603/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2011-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2502254
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012022&id=de127608-bfa2-47e1-9429-812fbed36e0f
https://gate.ahram.org.eg/News/3245935.aspx
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%84%d9%8a%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%b9/
https://gate.ahram.org.eg/News/3245941.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3245941.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3245941.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3245941.aspx
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 )الشروق( بكري: مصر كانت ىلع مدى سنوات ماضية شبه دولة.. واآلن يعاد بناؤها

)بوابة   السيسي يشاهد فيلما تسجيليا حول رحلة بناء األكاديمية الوطنية للتدريب 
 األهرام(

 ( 21)عربي خبير: مصر أصبحت دولة متسولة.. وهذه حقيقة اقتصاد السيسي

  

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=12012022&id=d1e326ae-c34e-4c94-878a-c4b1bb2b9c7e
https://gate.ahram.org.eg/News/3247035.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3247035.aspx
https://arabi21.com/story/1410661/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
من   أكثر  أنفقنا  سنوات  6السيسي:  سبع  خالل  جنيه  الفقر   تريليونات    ملواجهة 

 هرام( )بوابة األ

 )الوطن(  تحقيق مكاسب مضاعفةبرواج سوق السندات يف مصر وتوقعات 

الحرة  التجارة  منطقة  اجتماعات  فى  تشارك  التجارة  وزيرة  السيسي..  عن  باإلنابة 
 )املصري اليوم( األفريقية

 )الوطن(  مليار جنيه  19املالية تقترض من السوق املحلي  اليوم.. وزارة

يف االقتصاد  نمو  معدل  الدين:  محيي  إلى  محمود  يصل  قد  مصر  العام   5.7    هذا 
 )الشروق(

  

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/3245940.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3245940.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3245940.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5901685
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2502251
https://www.elwatannews.com/news/details/5902591
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012022&id=d4ae3691-cc35-44e9-9402-41b0bf248981
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 )بوابة األهرام( وفاة 28حالة جديدة بفيروس كورونا.. و   948الصحة: تسجيل 

 )درب( الصحة: استقبال مليون جرعة من لقاح »أسترازينيكا« مقدمة من األرجنتين 

 األقباط

 )الوطن( كنيسة ومبنى 141ع قرار حكومي بتوفيق أوضا

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/3246783.aspx
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%b1/
https://www.elwatannews.com/news/details/5901730
https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/28100239.pdf
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األهرام( وزير الدولة لإلنتاج الحربي يتفقد مصنع إنتاج املصاعد الكهربائية

واألسمرات  كريمة  حياة  يف  لألجهزة«  »حلوان  بمنتجات  نشارك  الحربي:   اإلنتاج 
 )الوطن(

 

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/3245937.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5903221
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي "رايتس ووتش" تدين "إجبار" منظمة حقوقية ىلع اإلغالق بمصر

  ضايا سياسية بتدابير احترازية ق  6متهما يف    20باألسماء.. الجنايات تخلي سبيل  
 )درب(

املفوضية املصرية: النقض تؤيد حبس أمل فتحي وتعدل الحكم لسنة مع النفاذ  
 )درب( يف قضية “فيديو التحرش الجنسي”

 )بوابة األهرام(  مواطنين.. تعرف ىلع السبب  9إسقاط الجنسية املصرية عن 

سبيع   أحمد  الصحفي  حبس  تجديد  نظر  محام:  عامين”..  منذ  الزيارة  عنه  “ممنوع 
 )درب( واستطعنا االطمئنان عليه

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/1410618/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-20-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-6/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%aa%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a3%d9%85%d9%84-%d9%81%d8%aa/
https://gate.ahram.org.eg/News/3246896.aspx
https://daaarb.com/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa/
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وق(   2 .................................................................................................................................. )الرسر

: الفقر والتخلف والجهل مثلث يصعب الخروج منه بسهولة )بوابة األهرام(  2 .................................... السيسي

: لم يخرج مرصي واحد ليعي  عن ألمه من برنامج اإلصالح االقتصادي )درب(  2 ................................... السيسي

: الفقر أخطر من كورونا ألنه جائحة تدمر المستقبل والحاض  )بوابة األهرام(  2 ................................... السيسي

وق(  بكري: مرص كانت عىل مدى  3 ..................................... سنوات ماضية شبه دولة.. واآلن يعاد بناؤها )الرسر

 3 .............................. األهرام( السيسي يشاهد فيلما تسجيليا حول رحلة بناء األكاديمية الوطنية للتدريب )بوابة 

ي  : مرص أصبحت دولة متسولة.. وهذه حقيقة اقتصاد السيسي )عرب   3 ............................................. ( 21خبير

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

: أنفقنا أكير من    4 .......................... ه خالل سبع سنوات لمواجهة الفقر )بوابة األهرام( تريليونات جني  6السيسي

ي مرص وتوقعات بتحقيق مكاسب مضاعفة )الوطن( 
 4 ................................................ رواج سوق السندات ف 

.. وزيرة التجارة تشارك ف  اجتماعات منطقة التجارة الحرة األفريقية )المرصي اليوم(   4 ........... باإلنابة عن السيسي

ض من السوق المحىلي 
 4 ..................................................... مليار جنيه )الوطن(  19اليوم.. وزارة المالية تقير

ي مرص قد يصل إىل 
ي الدين: معدل نمو االقتصاد ف  وق( 5.7محمود محير  4 ................................ هذا العام )الرسر

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

 5 .......................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و  948الصحة: تسجيل   5 ............................................ وفاة )بوابة األهرام( 28حالة جديدة بفير

ازينيكا« مقدمة من األرجنتير  )درب( الصحة: ا  5 ...................................... ستقبال مليون جرعة من لقاح »أسير

 5 ..................................................................................................................................... األقباط

 5 ........................................................................ كنيسة ومبي  )الوطن(  141قرار حكومي بتوفيق أوضاع 

 6 ................................................................................................... تطورات المشهد العسكري 

ي يتفقد مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية )بوابة األهرام(   6 ........................................ وزير الدولة لإلنتاج الحرب 

ي حياة كريمة واألسمرات )الوطن(
: نشارك بمنتجات »حلوان لألجهزة« ف  ي  6 ................................. اإلنتاج الحرب 

  
 7 .................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

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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ي "رايتس ووتش" ت  7 ............................................. ( 21دين "إجبار" منظمة حقوقية عىل اإلغالق بمرص )عرب 

ي   20باألسماء.. الجنايات تخىلي سبيل 
ازية )درب(  6متهما ف   7 .................................. قضايا سياسية بتدابير احير

ي قضية “فيديو التحرش  
المفوضية المرصية: النقض تؤيد حبس أمل فتحي وتعدل الحكم لسنة مع النفاذ ف 

” )درب(  7 ......................................................................................................................... الجنسي

.. تعرف عىل السبب )بوابة األهرام(   9إسقاط الجنسية المرصية عن   7 ............................................. مواطنير 

ي أحمد سبيع واستطعنا االطمئنان عليه )درب(
”.. محام: نظر تجديد حبس الصحف  “ممنوع عنه الزيارة منذ عامير 
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