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 January 2022 17||  499العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 د. البرادعي: املنطقة من سّيئ إلى أسوأ.. ومن هنا نبدأ مواجهة األخطار!   
ـ اإلبراشي ينتمي لإلخوان     سمير صبري: الطبيب املعالج ل
 عالء مبارك تعليًقا ىلع عمرو أديب: »نعوذ بالله من شر ا ذو الَوجَهين«   
 مليارات دوالر من بنوك إماراتية وكويتية    3مصر تقترض   
 من أزمة سيولة مرتقبة بمصر.. ما خطورة ذلك؟  مخاوف واسعة   
 عمرو أديب: إثيوبيا يف طريقها مللء الثالث يف مايو ويونيو املقبلين   
 « بالسعودية 5  - استمرار فعاليات التدريب املصري السعودي »تبوك   
 السلطات املصرية تقرر حبس حسام سالم ىلع ذمة التحقيقات  

 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"
 اتيةـومعلومدية ـارير 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
الخارجية: بريطانيا ستقدم دعمها الكامل ملصر لتحقيق نتائج طموحة خالل الدورة  

 )بوابة األهرام( " 27COPملؤتمر " 27الـ 

السيسي يدعو إلى صياغة إستراتيجية إفريقية واضحة للقضاء ىلع خطر التطرف  
 )بوابة األهرام( واإلرهاب

  التحاد اإلفريقي رئيس الوزراء ُيلقي كلمة نيابة عن السيسي أمام هيئة مكتب قمة ا
 )بوابة األهرام( 

سفير كوريا الجنوبية يرد ىلع إمكانية وساطة مصر لحل الخالف يف شبه الجزيرة  
 )الشروق(  الكورية

فرصة عمل    37لـ  ألف جنيه.. »القوى العاملة«: فتح باب التقدم    20لـ  برواتب تصل  
 )املصري اليوم( ايف ليبي

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/3249332.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3249171.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3249168.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012022&id=4bccce85-a7d7-4891-b3dc-983143940eb3
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2504840
https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob
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محمد نصر عالم: إثيوبيا تستعد لتوليد “كمية محدودة للغاية من الكهرباء” بسد  
 )درب( النهضة

الدولة   ملهاجمة  امُلعلبة  التقارير  ىلع  تعتمد  رايتس«  »هيومن  الهضيبي:  ياسر 
 )بوابة األخبار( املصرية

 )بوابة األهرام( الخارجية الجزائرية ُتبرز لقاء لعمامرة وشكري يف القاهرة

عو لتوافق بشأن سد النهضة  مدبولي يرد ىلع انتقادات ملف مصر الحقوقي ويد 
 )الجزيرة(  )فيديو(

  د. محمد البرادعي: املنطقة من سّيئ إلى أسوأ.. ومن هنا نبدأ مواجهة األخطار! 
 )الجزيرة(

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%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%83%d9%85/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3641524/1/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%8A%D8%A8%D9%8A--%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82
https://gate.ahram.org.eg/News/3250291.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/1/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2022/1/15/%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( لإلخوان ينتميسمير صبري: الطبيب املعالج لـ اإلبراشي  

  العمراني بالقرى حكم عاجل من املحكمة الدستورية بشأن عقوبة البناء خارج الحيز  
 )بوابة األهرام( 

حاالت تمنح »اإلسكان« الحق يف سحب شقق »اإلسكان االجتماعي«.. أبرزها تغيير    5
 )الوطن(  النشاط

قانون   يف  مشروعة  غير  بطرق  بالخارج  العمالة  مللحقي  والغرامة  العمل  الحبس 
 )الوطن(  الجديد

 )الوطن(  مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد الراحل إبراهيم حجازي

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/3639988/1/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA
https://gate.ahram.org.eg/News/3249958.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5907277
https://www.elwatannews.com/news/details/5907058
https://www.elwatannews.com/news/details/5907190
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 ( 12)عربي املصريون للسيسي: ارحلكاريكاتير.. 

 عالء مبارك تعليًقا ىلع وصية عمرو أديب: »نعوذ بالله من شر الناس ذو الَوجَهين« 
 )املصري اليوم(

  

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/1411083/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2505502
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21)عربي  مليارات دوالر من بنوك إماراتية وكويتية 3تقترض مصر 

 ( 21)عربي  مخاوف واسعة من أزمة سيولة مرتقبة بمصر.. ما خطورة ذلك؟ 

 )بوابة األهرام( ت األسبوعتراجع جماعي ملؤشرات البورصة يف أول تعامال

 )بوابة األخبار(  مليار دوالر  6.4بلغت  2021ء«: واردات مصر خالل أكتوبر »اإلحصا

 )بوابة األهرام(   مليار جنيه خالل عام  280.3ى  ارتفاع قيمة إصدارات األوراق املالية إل

 )بوابة األخبار(  مليون جنيه« مديونيات »الكهرباء« لدى النوادي الرياضية 60»

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/1411428/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1411424/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B0%D9%84%D9%83
https://gate.ahram.org.eg/News/3249957.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3639766/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2021-%D8%A8%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/3250635.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3640679/1/-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86
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 )الشروق( مليار جنيه 11بـ يناير.. البنك املركزي يطرح أذون خزانة  16

هيكلة   تجرى  الدخيلة  االقتراض    12لـ  عز  يف  وتتعثر  للبنوك..  ديون  جنيه  مليار 
 )الشروق(  مجددا

بالبورصة وتأسيس    3 العاصمة اإلدارية: طرح الشركة  أولويات   3ملفات ىلع رأس 
 )الشروق( شركات جديدة

 )الوطن(  2023-2022مليار جنيه استثمارات لتطوير شركات البترول يف  30 املال:

  

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=16012022&id=ad675440-65b7-4878-b372-1ee21813a043
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012022&id=47907664-ef4c-4c9b-baae-1cbfa73cf7d1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012022&id=d96b4739-5766-46f7-adba-61feea58fbe9
https://www.elwatannews.com/news/details/5907292
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

املقبلين  ويونيو  مايو  يف  الثالث  امللء  لبدء  طريقها  يف  إثيوبيا  أديب:    عمرو 
 )الشروق(

 )الشروق(  إبراهيم عيسى: العرب واملسلمون عبء ىلع العالم والحضارة

 ( 21)عربي  عمرو أديب يكشف وصيته بعد وفاة اإلبراشي ويشتم اإلخوان )شاهد(

 الصحة 

 )بوابة األهرام( اليين جرعة لقاح »فايزر« بمطار القاهرة م ٣«: استقبال رعبد الغفا»

 )بوابة األخبار(  وفاة  25و . كورونا. حالة جديدة بفيروس   1197الصحة: تسجيل 

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=15012022&id=29e2c2ef-e4ba-4834-bc68-08213c7b6e11
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012022&id=ec7a929e-bb82-403e-abad-3d631c735fb9
https://arabi21.com/story/1411136/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88
https://gate.ahram.org.eg/News/3249588.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3641306/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1197-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1
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 السياحة 

 )بوابة األخبار(  وصول أولى رحالت مصر للطيران إلى مطار الخارجة بالوادي الجديد

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األهرام( السيسي يطلع ىلع مستجدات مشروع القطار الكهربائي

 )الوطن(  هبوط أرضي مفاجئ بأحد شوارع أوسيم يف الجيزةإصالح 

 أخرى

كليو مترات.. العثور ىلع جثمان شروق آخر ضحايا معدية    10التيار ملسافة  جرفها  
 )درب( أيام بحث  8بعد  ياملناش

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/3640655/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%A0%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/3250050.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5906701
https://daaarb.com/%d8%ac%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%a9-10-%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الشروق(  « بالسعودية5  -بوك استمرار فعاليات التدريب املصري السعودي »ت

 )الدفاع العربي(  ” إلى مدرعة لنقل الذخائر55-مصر تحول دبابات “تي
 ″

 

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=17012022&id=ab07e967-9bc8-4494-9ebb-03ba01c851dc
https://www.defense-arabic.com/2022/01/15/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%8a-55-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%ae/
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 تطورات املشهد السيناوي
السيسي يوجه باالهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية ملشروع التجلي األعظم فوق 

 )بوابة األهرام( أرض سيناء

 

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/3249100.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي السلطات املصرية تقرر حبس حسام سالم ىلع ذمة التحقيقات

 )الوطن(  مليون جنيه 12مسؤولين بمديرية صحة الغربية من إهدار  9تأييد براءة 

 ( 21)عربي تحقيقا بوفاة اإلبراشيالنائب العام بمصر يفتح 

السلطات  تحّمل  وزوجته  األقصر  يف  هبطت  سودانية  طائرة  راكب  حبس  مصر.. 
 )الجزيرة(  مسؤولية سالمته

مجالس تأديبية أثناء حبسي وقد أواجه الفصل أو    10لـ  أيمن منصور ندا: إحالتي  
 )درب( العزل من الوظيفة دون تحقيق أو سماع أقوال.. والقرار غدا

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/1411253/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/5906398
https://arabi21.com/story/1411284/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/1/16/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://daaarb.com/%d8%a3%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%84%d9%8010-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d8%aa%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8%d9%8a/
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