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 January 2022 20||  502العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 

 قرارات جديدة للسيسي قبيل ذكرى يناير.. واستمرار تصدر "ارحل"   
بعد القرارات الرئاسية| زهدي الشامي يكتب: األجور واملعاشات بين الوهم   

 سنوات    7والحقيقة.. هذا هو االتجاه السائد منذ  
 مليار جنيه    6.1البورصة تغلق ىلع تراجع جماعي.. و»السوقي« يخسر   
 ت أملانيا من السالح  مصر تستورد نصف صادرا  
 القوات املسلحة تنظم زيارة لـ»شباب مصر الدارسين بالخارج« لـ»الصاعقة«   
رامي شعث يروي ظروف سجنه يف مصر ويكشف دور فرنسا يف إطالق   

 سراحه 

 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
 )بوابة األخبار(  البحرينالسيسي يتلقى اتصاال هاتفيا من ملك 

 )بوابة األخبار(  معارض مصرية تونسية إقامةوزيرة التعاون الدولي تقترح 

مقديشيو   الصومالية  العاصمة  شهدته  الذي  الغادر  االنتحاري  الهجوم  تدين  مصر 
 )بوابة األهرام( 

مدبولي: نتطلع للتعاون مع مختلف هيئات األمم املتحدة يف إطار استضافة مصر  
   الشروق() 27COPمؤتمر األطراف 

دورها    الجنوبي  الكوري ونقدر  مصر  مع  شاملة  شراكة  األهرام:  تحرير  لرئيس 
 )الشروق( الريادي عامليا

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/3644111/1/%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%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3643829/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85
https://gate.ahram.org.eg/News/3272982.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012022&id=9a0d80eb-ef6d-4455-b3ea-943281c37c93
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012022&id=9a0d80eb-ef6d-4455-b3ea-943281c37c93
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012022&id=9a0d80eb-ef6d-4455-b3ea-943281c37c93
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012022&id=be42e62f-a2b7-4396-b35b-d5522e80351e
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي قرارات جديدة للسيسي قبيل ذكرى يناير.. واستمرار تصدر "ارحل"

 )الشروق( السيسي يتابع املوقف الوبائي الراهن النتشار فيروس كورونا

بمدينة نصر لتطوير مدينة    2ألف م  135لعام عن  الحكومة توافق ىلع إزالة النفع ا
 )املصري اليوم( األمل

والجامعات   الحكومية  املصالح  يف  البشرية  الكثافات  بتقليل  يوجه  السيسي 
 )املصري اليوم(  واملدارس ملواجهة كورونا

  48طلبات تعويض من أهالي الحي السادس بينها  103باألسماء.. محافظة القاهرة: 
 )درب( طلب عودة للمنطقة

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/1412181/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012022&id=20bd91fb-7f8b-4c74-93f0-fce45be3ede7
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2507231
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2507232
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-103-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6/
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الوهم   بين  واملعاشات  األجور  يكتب:  الشامي  زهدي  الرئاسية|  القرارات  بعد 
 )درب( سنوات 7والحقيقة.. هذا هو االتجاه السائد منذ 

األحوزة  خارج  البناء  تجريم  دعوى طعن ىلع دستورية  ترفض  العليا”  “الدستورية 
 )درب( مرانيةالع

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b2%d9%87%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b3/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 الوطن( ) مليار جنيه  6.1البورصة تغلق ىلع تراجع جماعي.. و»السوقي« يخسر 

 الوطن( ) أشهر  6مليار جنيه فائض أولي للموازنة يف   3.2

 )بوابة األهرام(  سعودي يف مجال إنتاج السكر والصناعات الغذائية -تعاون مصري 

تعتمد   للتجارة«  اإلسالمية  تنموية    2.6»املؤسسة  مشروعات  لتمويل  دوالر  مليار 
 )بوابة األهرام(  بمصر

 )الشروق(  مليار جنيه  82معيط: ارتفاع قيمة استثمارات الخزانة العامة للدولة لـ 

 األنابيب تعزز نقل املواد البترولية للسوق املحلي والتصديرالبترول: شبكة  
 )املصري اليوم(

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/5911708
https://www.elwatannews.com/news/details/5911708
https://www.elwatannews.com/news/details/5911708
https://www.elwatannews.com/news/details/5911435
https://www.elwatannews.com/news/details/5911435
https://www.elwatannews.com/news/details/5911435
https://gate.ahram.org.eg/News/3272757.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3272868.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012022&id=745e73c9-5ee9-4335-bbb7-6023fe3d71ec
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2507114
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بالدولة:   العاملين  أجور  لزيادة  الدنيا  و  275الحدود  السادسة  للدرجة    618جنيها 
 )الشروق(  للممتازة

 مجلس الوزراء يوافق ىلع بدء إجراءات إصدار صكوك سيادية يف األسواق الدولية 
 )املصري اليوم(

وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع السفير البلجيكي بالقاهرة ورئيس هيئة ميناء  
 )بوابة األهرام( تويربأن

 )الوطن( مليار جنيه   20»املركزي« يطرح أذون خزانة بقيمة  

  

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=19012022&id=f2d385cd-c1ca-4124-ae4e-6d51cc581afb
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2507181
https://gate.ahram.org.eg/News/3273673.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5912272
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

إ الحكومة  عيسى: ىلع  لألجورإبراهيم  األدنى  الحد  بتطبيق  الخاص  القطاع   لزام 
 )الشروق(

 الصحة 

 بوابة األخبار( ) حالة وفاة 33إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و  1379الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 يف اتصال هاتفي.. شيخ األزهر وملك األردن يناقشان األوضاع يف القدس املحتلة 
 )الشروق(

 السياحة 

مومياء فى أسوان خطوة هامة بطريق البحث    20كسبرس: اكتشاف مقبرة بها  إ
 )اليوم السابع(  عن كليوباترا

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=19012022&id=dda5729e-9646-4ed8-aac4-65802ae01cbd
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3644636/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1379-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3644636/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1379-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3644636/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1379-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012022&id=d96ae0cd-bf84-401d-b425-35f7ef0d68b7
https://www.youm7.com/story/2022/1/19/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A7-20-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9/5624399
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مارس   تفاصيله  عن  واإلعالن  سقارة  يف  جديد  آثري  كشف  واآلثار:  السياحة  وزير 
 )بوابة األهرام( املقبل

 أخرى

ترخيص   إلغاء  دعوى  والخدمة  تأجيل  الشبكة  سوء  بسبب    فبراير   16لـ  فودافون 
 )بوابة األخبار( 

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/3273360.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3644154/1/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A1-
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21بي)عر مصر تستورد نصف صادرات أملانيا من السالح

 )الوطن(   القوات املسلحة تنظم زيارة لـ»شباب مصر الدارسين بالخارج« لـ»الصاعقة«

بعد   عن  بالتحكم  األسلحة  بنظام  رماية  اختبارات  بإجراء  تقوم  املصرية  البحرية 
2-Egale الدفاع العربي(  ي الصنعاملحل( 

 

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/1411977/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://www.elwatannews.com/news/details/5911744
https://www.defense-arabic.com/2022/01/19/%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-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( استمرار فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2506952
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 تطورات املشهد األمني 
صدمة بعد العثور ىلع جثة بطلة العالم يف كرة السرعة أىلع سطح عقار بكفر 

 )درب( الشيخ )عليها آثار خنق(

 ( 21)عربي مصر تحبط محاولة تهريب حبوب كبتاغون قادمة من لبنان 

إطالق سراحه  فرنسا يف  دور  ويكشف  مصر  يروي ظروف سجنه يف    رامي شعث 
 )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/%d8%b5%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d8%a9-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%83/
https://arabi21.com/story/1412166/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/1/20/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D8%AB%D8%B3%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-60-%D8%A3%D9%84%D9%81
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