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 January 2022 10||  494العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 هل يتأثر نظام السيسي دوليا بقضية العميل "جرجس"؟  
 ماكرون: أرحب بقرار اإلفراج عن رامي شعث  
 مصادر: إصابة وزير الخارجية بفيروس كورونا  
 “إما أن تنتحر فعال أو العقاب”.. مشروع قانون لتجريم االنتحار يفجر جدال  
 عمرو أديب عن رحيل وائل اإلبراشي: هزني خبر وفاته  
 ية واألمريكية تنفذان تدريًبا بحرًيا بالبحر األحمر القوات البحرية املصر  
 « 5  – انطالق فعاليات التدريب املصري السعودي املشترك »تبوك   
 معتقلة مصرية   15مؤسسات حقوقية: قرار باإلفراج عن   

 

 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 
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21)عربي هل يتأثر نظام السيسي دوليا بقضية العميل "جرجس"؟ 

 )بوابة األخبار(  قرار جمهوري باملوافقة ىلع اتفاق التعاون الفني مع أملانيا

 )بوابة األخبار(قرار جمهوري باملوافقة ىلع زيادة رأس مال بنك التنمية اإلفريقي 

واملنطقة مصر  واستقرار  أمن  من  يتجزء  ال  جزء  السودان  واستقرار  أمن   الخارجية: 
 األهرام( )بوابة 

ماكرون: أرحب بقرار اإلفراج عن رامي شعث.. شكًرا لكل من لعب دوًرا إيجابًيا يف هذه  
 )درب( النتيجة السعيدة

 )بوابة األخبار( السيسي يفتتح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

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/1409659/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3632531/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3632520/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84-
https://gate.ahram.org.eg/News/3242267.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3242267.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3242267.aspx
https://daaarb.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%ad%d8%a8-%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b9%d8%ab/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3633673/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9
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 )بوابة األخبار(  انب نيجيريا يف مواجهة أشكال العنف مصر تؤكد وقوفها بج 

مليار متر مكعب    21عضو التفاوض بملف سد النهضة: مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ  
 )الشروق(  سنويا

ىلع   قضيتنا  عرضنا  التفاوض:  فريق  عضو  النهضة..  إحنا    60سد  وعارفين  دولة 
 )الشروق( عايزين إيه كويس 

انتقد استقبال ماكرون لرامي شعث.. زمور يتوعد بحظر اإلخوان املسلمين حال فوزه  
 )الجزيرة( برئاسة فرنسا

 )درب( مصادر: إصابة وزير الخارجية بفيروس كورونا

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/3633278/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012022&id=ac141513-ec48-40a4-901f-86a182ea8b9e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012022&id=ca9e9ab0-a089-42a3-98b9-3c50c273d829
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/1/9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%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%a8%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88/
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة( “إما أن تنتحر فعال أو العقاب”.. مشروع قانون لتجريم االنتحار يفجر جدال 

 الجزيرة() وفاة تهاني الجبالي تثير انقساما يف مصر

 )الشروق( رئيس مجلس الشيوخ ينعى املستشارة تهاني الجبالي

طلب إحاطة بشأن أعمدة اإلنارة العارية واألسالك غير املغطاة: يجب إيجاد حلول  
 )درب( سريعة قبل وقوع كارثة

أول تحرك برملاني بشأن إزالة الحي السادس والسابع بمدينة نصر: املواطنون ال  
 )درب( التهديد املستمر بالتشريد دون سبب واضحيمكن أن يعيشوا تحت شعور 

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/2022/1/9/%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/1/9/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/1/9/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/1/9/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012022&id=220852ad-ff0d-48a2-9c09-ffbc2e24a3e1
https://daaarb.com/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af/
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 )بوابة األخبار(  أول تعليق من ابنة محمد األمين بعد اتهامه باالتجار بالبشر

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/3632879/1/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق(  مليار جنيه 20يطرح أذون خزانة بـ   املركزيالبنك 

بـ  توريق« البنك التجاري الدولي ُيشارك يف إصدار سندات توريق  لصالح »كابيتال لل
 )الوطن(  مليار جنيه 4.3

 )الوطن(  % زيادة يف قروض القطاع املصريف18زي: البنك املرك

قدرها   منح  توافق ىلع  األهلية    2.5التضامن  واملؤسسات  للجمعيات  جنيه  مليار 
 شروق()ال  2021خالل عام 

  2الوطنية لإلعالم: حقوق العاملين بـ»ماسبيرو« محفوظة.. ونحتاج أكثر من  
 )الشروق( مليار جنيه مكافآت نهاية الخدمة

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=09012022&id=1957b627-b669-4b79-ab4d-b5321ced0344
https://www.elwatannews.com/news/details/5896576
https://www.elwatannews.com/news/details/5896537
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08012022&id=4394ea96-e75f-43c3-8055-ec13bed1e533
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08012022&id=4394ea96-e75f-43c3-8055-ec13bed1e533
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08012022&id=4394ea96-e75f-43c3-8055-ec13bed1e533
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012022&id=54d6da58-2734-4615-918b-e7c3d1528ed2
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املحلية:   بالقاهرة    3.672التنمية  التحتية  البنية  استثمارات  جنيه  )بوابة  مليار 
 األخبار(

 
  

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/3633700/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-3672-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3633700/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-3672-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )بوابة األخبار( وفاة اإلعالمي وائل اإلبراشي متأثرا بإصابته بكورونا

السمعة   حسن  افتقدا  التمثيلية«:  »املهن  من  النجا  وأبو  واكد  شطب  حيثيات 
 )الوطن(  واستقويا بالخارج

 )بوابة األخبار( عمرو أديب عن رحيل وائل اإلبراشي: هزني خبر وفاته

 الصحة 

 خبار( )بوابة األ وفاة 26حالة جديدة بفيروس كورونا.. و   912الصحة: تسجيل 

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/3633336/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://www.elwatannews.com/news/details/5897101
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3633397/1/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%87%D8%B2%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3633617/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-912-%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%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3633617/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-912-%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%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3633617/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-912-%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%D9%88
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 األقباط

 الوطن( ) »اإلنجيلية« تنعى تهاني الجبالي: خدمت الوطن بصدق وتفاٍن

 ( 21)عربي تواضروس يعلق ىلع فكرة "الدين اإلبراهيمي".. ماذا قال؟ 

 أخرى

بداية    5رحيل   يف  »مكملناش    2022مشاهير  اإلبراشي..  وائل    أيام«   10آخرهم 
 )الوطن(

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/5897476
https://www.elwatannews.com/news/details/5897476
https://www.elwatannews.com/news/details/5897476
https://arabi21.com/story/1409697/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/5898280
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار(   القوات البحرية املصرية واألمريكية تنفذان تدريًبا بحرًيا بالبحر األحمر

 هرام( )بوابة األ «5 –انطالق فعاليات التدريب املصري السعودي املشترك »تبوك  

 )بوابة األهرام( القوات املسلحة تفتتح فندق »جويل« بشرم الشيخ بعد تطويره

الوريوس الطب والجراحة من هيئة جودة  القوات املسلحة تحتفل باعتماد برنامج بك 
 )بوابة األهرام( التعليم 

)الدفاع    التابعة للقوات الجوية املصرية  Loong Wingتعرَّف ىلع الطائرة بدون طيار  
 العربي( 

 )الوطن(  »املعادي العسكري« يستضيف خبيرا عامليا يف جراحة وزراعة الكبد

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/3632643/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86
https://gate.ahram.org.eg/News/3242893.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3242893.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3242893.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3242911.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3242143.aspx
https://www.defense-arabic.com/2022/01/09/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%8e%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%b1-wing-loong-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2022/01/09/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%8e%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%b1-wing-loong-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9/
https://www.elwatannews.com/news/details/5897218


9 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 January 10 || 494العدد 

2022 

 

 

 

 

 

 

)الدفاع    الجو املصري.. أول منصة للتزود بالوقود جًوا لسالح  MRTTطائرة الصهريج  
 العربي( 

 

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/2022/01/08/%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%ac-mrtt-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%88/
https://www.defense-arabic.com/2022/01/08/%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%ac-mrtt-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%88/
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 تطورات املشهد السيناوي
الدولة  أعماقوكالة  أصدرت  - يف التنظيم  لنشاط  مخطًطا بيانًيا    التابعة لتنظيم 

محافظة  ضحية يف مصر كلها يف   206وهجوًما   101وكشف التنظيم عن  ، 2021عام 
 )الرابط( . سيناء شمال 

أمناء  - بمعهد  املنعقدة  إرهاب،  الرابعة  الدائرة  القاهرة،  جنايات  محكمة  قررت 
متهمة بتدابير    15الء سبيل  ، إخ2022يناير    9الشرطة بطرة، يف جلستها اليوم األحد  

حصر أمن    2019لسنة    750من سيناء، ىلع ذمة القضية رقم    9احترازية، من بينهم  
 الدولة العليا. 

 إيمان سالم مختار عبد الرحمن   -1
 نسمة جمعة سالم  -2
 ياسمين سالم سليمان محمد   -3
 فتحية رضوان عودة سليمان   -4

 فاطمة عبد املقصود محمد حسين   -5
 فاء فرج عيد سليمان  ص -6
 نجاح أحمد سلمي فرج  -7
 هند مصلح نصير سلمي  -8
  )الرابط( . مريم ابراهيم صالح الديب  -9

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1480418022082895876/photo/1
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1480208090960117762
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 تطورات املشهد األمني 
 )بوابة األخبار(  يوما  15تجديد حبس رجل األعمال محمد األمين 

محمد األمين للمحكمة: راعيت ربنا يف بنات دار األيتام ودخلتهم بيتي مع مراتي  
 ق()الشرو وأوالدي

 )الوطن(  وزير الداخلية يضم فئتين جديدتين ملستحقي جواز السفر الدبلوماسي

 )الوطن(  يف خلية »داعش إمبابة«  2سنة لـ  15شدد متهمين وامل 3املؤبد لـ 

 )الشروق(  يناير ملناقشة الشهود  12آخرين لـ  23وعزت و  حأبو الفتوتأجيل محاكمة 

يتصدران   باإلفراج  واملطالبة  »اإلنكار  حسانين..  وعالء  راتب  حسن  محاكمة 
 )الوطن(  الجلسة« 

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/3632958/1/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-15-%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012022&id=9958a4c2-f34c-4ff8-ae21-7479bad98ec6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012022&id=9958a4c2-f34c-4ff8-ae21-7479bad98ec6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012022&id=9958a4c2-f34c-4ff8-ae21-7479bad98ec6
https://www.elwatannews.com/news/details/5896012
https://www.elwatannews.com/news/details/5896225
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012022&id=61984942-3bc9-4d8f-be06-416f3086cfac
https://www.elwatannews.com/news/details/5896318
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خطير  بمرض  مصاب  راتب:  حسن  األعمال  رجل  سبيل  بإخالء  يطالب  الديب    فريد 
 )الشروق(

 )الشروق( اإلفراج عن رامي كامل رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو

عنهم   لإلفراج  احتياطيا  املحبوسين  ملفات  يراجعون  والقضاء  النيابة  السادات: 
 )درب( 2202لـ  خالل أيام قليلة.. متفائل 

قضيتين..   محمد يف  ورضوى  الدين  محيي  محمد  د.  تجديد حبس  تنظر  الجنايات 
 )درب(  واالتهامات “نشر أخبار كاذبة”

 (21)عربي معتقلة مصرية  15حقوقية: قرار باإلفراج عن  مؤسسات

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=08012022&id=f35f48f3-dd14-4365-9859-1885735bdaf6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08012022&id=1a444445-1e16-4f00-9b04-58c6c06cd1ca
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af/
https://arabi21.com/story/1409869/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-15-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ي   0 ......................................................... (21هل يتأثر نظام السيسي دوليا بقضية العميل "جرجس"؟ )عرب 

ي مع ألمانيا )بوابة األخبار(
 0 ................................................. قرار جمهوري بالموافقة عىل اتفاق التعاون الفن 

ي )بوابة األخبار( قرار جمهوري بالموافقة عىل زيادة رأس مال بنك التنمية اإلف
 0 ......................................... ريق 

 0 ...................... الخارجية: أمن واستقرار السودان جزء ال يتجزء من أمن واستقرار مرص والمنطقة )بوابة األهرام(

ي هذه النتيجة السعيدة )درب(
ا إيجابًيا ف   0 .....ماكرون: أرحب بقرار اإلفراج عن رامي شعث.. شكًرا لكل من لعب دورً

م الشيخ )بوابة األخبار(  0 .............................................................. السيسي يفتتح منتدى شباب العالم بشر

ي مواجهة أشكال العنف )بوابة األخبار(
يا ف   1 ................................................. مرص تؤكد وقوفها بجانب نيجير

ي عج
وق( 21زا مائيا يبلغ عضو التفاوض بملف سد النهضة: مرص تعاب   1 ................. مليار مي  مكعب سنويا )الشر

وق(  60سد النهضة.. عضو فريق التفاوض: عرضنا قضيتنا عىل    1 ......... دولة وعارفير  إحنا عايزين إيه كويس )الشر

 1 ...... ر يتوعد بحظر اإلخوان المسلمير  حال فوزه برئاسة فرنسا )الجزيرة( انتقد استقبال ماكرون لرامي شعث.. زمو 

وس كورونا )درب(   1 ............................................................................ مصادر: إصابة وزير الخارجية بفير

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

وع قانون لتجريم االنتحار يفجر جدال )الجزيرة(  2 .................................... “إما أن تنتحر فعال أو العقاب”.. مشر

ي مرص )الجزيرة(
ي الجبالي تثير انقساما ف 

 2 ................................................................................. وفاة تهاب 

وق(رئيس مجل ي الجبالي )الشر
 2 ................................................................ س الشيوخ ينىع المستشارة تهاب 

 2 ل وقوع كارثة )درب(طلب إحاطة بشأن أعمدة اإلنارة العارية واألسالك غير المغطاة: يجب إيجاد حلول رسيعة قب

ي بشأن إزالة الحي السادس والسابع بمدينة نرص: المواطنون ال يمكن أن يعيشوا تحت شعور 
أول تحرك برلماب 

يد دون سبب واضح )درب(  2 .............................................................................. التهديد المستمر بالتشر

 3 ................................................. أول تعليق من ابنة محمد األمير  بعد اتهامه باالتجار بالبشر )بوابة األخبار(

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

وق( 20البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ   4 ................................................................... مليار جنيه )الشر

ي إصدار سندات توريق بـ  
شارك ف   4 ....... مليار جنيه )الوطن(  4.3لصالح »كابيتال للتوريق« البنك التجاري الدولي يُ

ي )الوطن(18البنك المركزي:  
ي قروض القطاع المرصف 

 4 .............................................................. % زيادة ف 

وق( 2021مليار جنيه للجمعيات والمؤسسات األهلية خالل عام  2.5تضامن توافق عىل منح قدرها  ال  4 ...... )الشر

و« محفوظة.. ونحتاج أكير من  الوطنية لإلعالم: حقوق العاملير  بـ»ماسب مليار جنيه مكافآت نهاية الخدمة   2ير

وق(   4 .................................................................................................................................. )الشر

 5 .................................. بالقاهرة )بوابة األخبار(  مليار جنيه استثمارات البنية التحتية 3.672التنمية المحلية: 

 6 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 6 ..................................................................................................................................... اإلعالم 

ي متأثرا بإصابته بكورونا 
 6 ............................................................ )بوابة األخبار(  وفاة اإلعالمي وائل اإلبراشر

 6 ............ حيثيات شطب واكد وأبو النجا من »المهن التمثيلية«: افتقدا حسن السمعة واستقويا بالخارج )الوطن(

ي خي  وفاته )بوابة األخبار(
: هزب  ي

 6 ........................................................ عمرو أديب عن رحيل وائل اإلبراشر

 6 ..................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و  912الصحة: تسجيل   6 ........................................... وفاة )بوابة األخبار(  26حالة جديدة بفير

 7 .................................................................................................................................. األقباط

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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: خدمت الوطن بصدق وتفاٍن )الوطن(  ي الجبالي
 7 ..................................................... »اإلنجيلية« تنىع تهاب 

ي  ".. ماذا قال؟ )عرب  وس يعلق عىل فكرة "الدين اإلبراهيمي  7 ........................................................( 21تواض 

 7 ............................................................................................................................................ أخرى

ي بداية  5يل رح
.. »مكملناش  2022مشاهير ف  ي

 7 .................................. أيام« )الوطن( 10آخرهم وائل اإلبراشر

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

ا بالبحر األحمر )بوابة األخبار(   8 ................................... القوات البحرية المرصية واألمريكية تنفذان تدريًبا بحريً

ك »تبوك   8 ...................................... « )بوابة األهرام(5  – انطالق فعاليات التدريب المرصي السعودي المشي 

م الشيخ بعد تطويره )بوابة األهرام(  8 .......................................... القوات المسلحة تفتتح فندق »جويل« بشر

 8 ....... القوات المسلحة تحتفل باعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من هيئة جودة التعليم )بوابة األهرام(

ف عىل الطائرة بدون طيار  ( Wing Loongتعرَّ ي  8 ............................ التابعة للقوات الجوية المرصية )الدفاع العرب 

ي جراحة وزراعة الكبد )الوطن(
ا عالميا ف   8 ............................................ »المعادي العسكري« يستضيف خبير

(MRTTطائرة الصهريــــج  ي ود بالوقود جًوا لسالح الجو المرصي )الدفاع العرب   9 .......................... .. أول منصة للي  

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ي عام -
  101، وكشف التنظيم عن 2021أصدرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة مخطًطا بيانًيا لنشاط التنظيم ف 

ي محافظة شمال سيناء. )الرابط( 206هجوًما و
ي مرص كلها ف 

 10 ......................................................ضحية ف 

ي جلستها اليوم األحد  -
طة بطرة، ف  قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشر

ازية، من بينهم متهمة بتدابير ا   15، إخالء سبيل 2022يناير   9 لسنة   750من سيناء، عىل ذمة القضية رقم   9حي 

 10 ..................................................................................................... حرص أمن الدولة العليا.  2019

 10 ................................................................................................. إيمان سالم مختار عبد الرحمن -1

 10 ................................................................................................................ نسمة جمعة سالم  -2

 10 .................................................................................................... ياسمير  سالم سليمان محمد  -3

 10 .................................................................................................... فتحية رضوان عودة سليمان -4

 10 ........................................................................................... فاطمة عبد المقصود محمد حسير   -5

 10 .......................................................................................................... صفاء فرج عيد سليمان -6

 10 ........................................................................................................... نجاح أحمد سلمي فرج   -7

 10 .......................................................................................................... هند مصلح نصير سلمي  -8

 10 .......................................................................................... مريم ابراهيم صالح الديب. )الرابط( -9

  
 11 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

 11 ........................................................... يوما )بوابة األخبار(  15تجديد حبس رجل األعمال محمد األمير  

وق( ي وأوالدي )الشر
ي مع مراب 

ي بنات دار األيتام ودخلتهم بين 
 11 .................. محمد األمير  للمحكمة: راعيت ربنا ف 

ي 
 11 ........................................  جواز السفر الدبلوماشي )الوطن(وزير الداخلية يضم فئتير  جديدتير  لمستحق 

ي خلية »داعش إمبابة« )الوطن(  2سنة لـ  15متهمير  والمشدد   3المؤبد لـ 
 11 ............................................. ف 

وق(  12آخرين لـ  23تأجيل محاكمة أبو الفتوح وعزت و  11 ................................... يناير لمناقشة الشهود )الشر

.. »اإلنكار والمطالبة باإلفراج يتصدران الجلسة« )الوطن(  11 ....................... محاكمة حسن راتب وعالء حسانير 

وق(   12 ......................... فريد الديب يطالب بإخالء سبيل رجل األعمال حسن راتب: مصاب بمرض خطير )الشر

وق(  و )الشر  12 .............................................................. اإلفراج عن رامي كامل رئيس مؤسسة شباب ماسبير

  2022السادات: النيابة والقضاء يراجعون ملفات المحبوسير  احتياطيا لإلفراج عنهم خالل أيام قليلة.. متفائل لـ 

 12 ................................................................................................................................. )درب(

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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.. واالتهامات “نشر أخبار كاذبة”  الجنايات تنظر تجديد  ي قضيتير 
ي الدين ورضوى محمد ف  حبس د. محمد محنر

 12 ................................................................................................................................... )درب(

ي معتقلة مرصية  15مؤسسات حقوقية: قرار باإلفراج عن   12 ........................................................ (21)عرب 

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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