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 January 2022 6||  492العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 ما دالالت عقد اجتماع للحكومة اإلثيوبية بموقع سد النهضة؟ )فيديو(   
 الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيينات وتنقالت الوظائف القضائية   
 يونيو.. وأبلغني برفضه الترشح للرئاسة    30ياسر رزق: التقيت السيسي بعد   
 سيارة بالطريق األوسطي    11رفع حطام حادث تفحم   
 تقي رئيس املجلس العسكري االنتقالي لجمهورية تشاد  السيسي يل  
 مقاتالت الرافال املصرية ستحصل ىلع قنبلة املطرقة الفرنسية الثقيلة  
 القضاء اإلداري يؤيد شطب »واكد« و»أبو النجا« من »املهن التمثيلية«  
 اإلفراج عن رجل أعمال شتم السلطات املصرية.. وتفاعل واسع  

 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 ،إعالميةات ـخدم"
 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
 )الجزيرة(  ما دالالت عقد اجتماع للحكومة اإلثيوبية بموقع سد النهضة؟ )فيديو(

سياسية والسلم سفير مصر يف إثيوبيا يلتقي مفوض االتحاد اإلفريقي للشؤون ال
 )الشروق(  واألمن

قدرا لبناء  تشاد  مع  بالتعاون  مهتمة  مصر  مهاراتهم السيسي:  وصقل  أبنائها    ت 
 )الوطن(

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/2022/1/6/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012022&id=5cccb122-1239-4e0e-a44b-67e08a3104f8
https://www.elwatannews.com/news/details/5892175
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 تطورات السياسة الداخلية
وتنقالت بتعيينات  السيسي  قرار  تنشر  الرسمية  القضائية   الجريدة    الوظائف 

 )الوطن(

 )اليوم السابع( تضامن النواب توافق ىلع إنشاء صندوق قادرون باختالف 

بعد   السيسي  التقيت  رزق:  للرئاسة   30ياسر  الترشح  برفضه  وأبلغني    يونيو.. 
 )الشروق(

السادس بمدينة نصر:   الحي  الحكومية إلزالة  الخطة  وحدة سكنية    4500تفاصيل 
 )درب( بناء أبراج وموالت ومحاور جديدة ومحل تحت التهديد ل 

  

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/5891743
https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/28085334.pdf
https://www.youm7.com/story/2022/1/5/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8/5607247
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012022&id=10e30a38-e9df-46ad-abeb-81bf4bf4c4bd
https://daaarb.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(مليار دوالر بنهاية ديسمبر  40.9االحتياطي النقدي يسجل 

 )الوطن(  %22املركزي: انخفاض عجز امليزان التجاري بنسبة  البنك 

  مليار دوالر   33.7لـ  التجارة: الصادرات املصرية خالل الفترة من يناير إلى أكتوبر وصلت  
 )الشروق(

نائبة بـ»اإلصالح والتنمية« تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن احتجاج العاملين  
 )درب(  بماسبيرو لتدني األجور وتأخر صرف املستحقات املالية

 
  

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/3239378.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5892625
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012022&id=3e43bb31-89b5-4fb4-9cfa-328dea29f002
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d9%80%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b7%d9%84/
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

 )اليوم السابع(  النواب يوافق نهائيا ىلع تعديل قانون تنظيم الجامعات

 الصحة 

 )الوطن(  سائد يف مصر نهاية ينايرالصحة: متحور »أوميكرون« سيكون ال

 )درب( محافظة  25منشأة طبية خاصة مخالفة بـ    1358الصحة: إغالق  

 )بوابة األهرام(   وفاة 27. وكورونا. حاالت جديدة بفيروس  803الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

خواطر  لترجمة  زايد  الشيخ  أبناء  إلى  بالشكر  يتوجه  الشعراوي  الشيخ  نجل 
 )بوابة األهرام(  والده إلى اإلنجليزية

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/2022/1/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/5606751
https://www.elwatannews.com/news/details/5892673?t=push
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-1358-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a3%d8%a9-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%a8%d9%80-2/
https://gate.ahram.org.eg/News/3240121.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3239998.aspx
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ال كبار  هيئة  عضو  الشافعي  لخدمة حسن  فيصل  امللك  جائزة  ىلع  يحصل  علماء 
 )الشروق( 2022اإلسالم 

 السياحة 

 )الوطن(  ألف قطعة أثرية للمتحف املصري الكبير 55»السياحة«: نقل أكثر من  

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( سيارة بالطريق األوسطي 11رفع حطام حادث تفحم 

% من محفظة التمويل اإلنمائي  25مليار دوالر تشكل    6.5الوزير: النقل يستحوذ ىلع  
 (بوابة األهرام)  للتعاون الدولي

 األقباط

 )الوطن(  مسلم  400مشارك بينهم  2000اإلنجيلية تحتفل بعيد امليالد بحضور  

 )الشروق( السيسي يهنئ طائفة األقباط اإلنجيلية بعيد امليالد املجيد

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=05012022&id=5b99b62f-2419-4cc4-ad43-90ec1792969c
https://www.elwatannews.com/news/details/5892445
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3628892/1/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%85-11-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88
https://gate.ahram.org.eg/News/3239330.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5891968
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012022&id=3b9fe858-93c9-417f-936c-13c0a1b072a5
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 )الشروق( درائية بالعباسية بالكات مدبولي يهنئ تواضروس الثاني بعيد امليالد 

نشكر  اإلنجيلية رئيس   األقصر   السيسي:  كنيسة  لبناء  أرض  قطعة  لتخصيص 
 )بوابة األخبار( اإلنجيلية

 )بوابة األخبار( رئيس الطائفة اإلنجيلية: السيسي غير أوضاع املسيحيين يف مصر 

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=05012022&id=c27d8649-c6fd-4dda-b4cd-46a5ef1fb829
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3629363/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3628755/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار(  رئيس املجلس العسكري االنتقالي لجمهورية تشاد   يلتقي  السيسي

  1مقاتالت الرافال املصرية ستحصل ىلع قنبلة املطرقة الفرنسية الثقيلة بوزن  
 )الدفاع العربي(  طن

« مع  يبحث  الحربي  اإلنتاج  لطاقة Reenergyوزير  إنشاء محطة تحويل املخلفات   »  
 )الوطن(

البحرية  القوات  قيادة  إلى  باختالف«  »قادرون  أبطال  زيارة  العسكري:    املتحدث 
 )الشروق(

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/3628906/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-
https://www.defense-arabic.com/2022/01/06/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%86%d8%a8/
https://www.elwatannews.com/news/details/5891620
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012022&id=f424480a-4092-494d-bd86-f5c89d45cd31
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بسبب فشل روسيا يف استبدال    35-والجزائر تلغيان التعاقد ىلع مقاتالت سومصر  
 )الدفاع العربي( رادار وإلكترونيات طيران الطائرة

 ملصر؟ مقاتلة    20بـ  رغم تعهد ترامب    F-35Bملاذا لم تستحوذ مصر ىلع املقاتلة  
 )الدفاع 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/2022/01/05/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2022/01/05/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-f-35b-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%aa/
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( رفح البري لعطلة عيد امليالد املجيدإغالق معبر 

 

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/2498288
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 تطورات املشهد األمني 
 )الوطن( واكد« و»أبو النجا« من »املهن التمثيلية« القضاء اإلداري يؤيد شطب »

   (21عربي)اإلفراج عن رجل أعمال شتم السلطات املصرية.. وتفاعل واسع  

   اليوم السابع() أيام 4حبس املتهمين فى واقعة ابتزاز الطالبة بسنت خالد 

يوما يف الحبس.. حملة الدفاع عن الصحفي توفيق غانم: عام جديد يبدأ وهو    230
 )درب(يف زنازين باردة بعيدا عن أهله وأحبابه 

محام: نيابة أمن الدولة ترفع التدابير االحترازية عن متهمين وتخلي سبيلهم بدون  
 )درب( تدابير

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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