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 January 2022 7||  493العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 القبض ىلع أمريكي بتهمة التآمر لصالح الحكومة املصرية   
 عالء مبارك يتصدر الترند بمصر بسبب السيسي.. ويثير جدال   
 عالم مصري: الحكومة تصرف نصف مخصصات البحث العلمي بمصر   
 مصطفى بكري: أتمنى إجراء تعديل وزاري قريبا.. يف ناس كفاية كده عليها   
 يدي بفيروس كورونا  إصابة عمرو أديب ومليس الحد  
 الكاتدرائية: »نحن يف بيت من بيوت الله وهو من يحمينا«  ب السيسي   
وقمر للتجسس الحراري مع فرنسا    MRTTمصر ستوقع صفقة طائرات التانكر   

 هذا العام 

 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


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 January 7 || 493العدد 

2022 

 

 

 

 

 

 

 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 الحكومة املصريةالقبض ىلع أمريكي بتهمة التآمر لصالح 

إجراءات احترازية بتقنيات العالم:    غير مسبوقة للوقاية من كورونا   ُمنتدى شباب 
 )بوابة األهرام( 

 )الجزيرة( من عناصر الشرطة إلدانتهم بإهانة عامل مصري  6فرنسا.. السجن لـ 

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/1409299/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/3241130.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/1/6/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-6-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي عالء مبارك يتصدر الترند بمصر بسبب السيسي.. ويثير جدال

ل لإلخوان  السيسي  انتماء  نشروا شائعة  اإلخوان  رزق:  القوات  ياسر  لسيطرة ىلع 
 )الشروق(  املسلحة

 ( 21)عربي حث العلمي بمصرعالم مصري: الحكومة تصرف نصف مخصصات الب

 )الوطن(   السيسي: الجمهورية الجديدة قادرة وليست غاشمة ومساملة ال مستسلمة

  مصطفى بكري: أتمنى إجراء تعديل وزاري قريبا.. يف ناس كفاية كده عليها 
 )الشروق(

  

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/1409141/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012022&id=a1417da4-f489-47c3-8373-d651d57d1e7c
https://arabi21.com/story/1409123/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5894014
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012022&id=6cca5bda-03cd-485a-b461-027f6fc0b5c5
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 تطورات املشهد االقتصادي
قناة   »اقتصادية  لرئيس  نائبين  وبراية«  »مرعي  تعيين  بتجديد  جمهوري  قرار 

 ة األخبار()بوابالسويس« 

 )الوطن(  أشهر 5مليار جنيه يف    157ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة املضافة: زيادة 

ميزة  كروت  إلى  اإللكترونية  الحكومية  البطاقات  كل  تحويل  انتهاء  املالية:  وزير 
 )الشروق(  نهاية يناير

الهاتف   محفظة  حسابات  إلدارة  اإللكترونية  البوابة  إطالق  يعتمد  املركزي  البنك 
 )املصري اليوم( املحمول 

  

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/3629882/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3629882/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3629882/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6
https://www.elwatannews.com/news/details/5893303
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012022&id=5b904e90-0576-4044-847b-eacbe3fe333a
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2497536
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )بوابة األخبار( إصابة عمرو أديب ومليس الحديدي بفيروس كورونا 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  سيارة إسعاف لنقل مصابي حادثي السويس  22بـ الصحة: الدفع  

 )بوابة األخبار(  وفاة  19و. بكورونا. حالة إيجابية جديدة    840الصحة: تسجيل 

 السياحة 

 )الوطن(  معتمر مصري هذا العام.. وضوابط صحية صارمة للمرة األولىألف    60مصدر:  

 األقباط

 )بوابة األهرام( السيسي يهنئ تواضروس الثاني 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://akhbarelyom.com/news/newdetails/3630129/1/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3629833/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%8022-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3630443/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-840-%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%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/5894368
https://gate.ahram.org.eg/News/3240447.aspx
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 )الوطن(  د مندوبا لتهنئة األقباط األرثوذكس بعيد امليالد السيسي يوف

أقباط من أجل الوطن: كلمة السيسي يف الكاتدرائية تؤكد أن مصر ال مكان فيها  
 )بوابة األهرام( للتطرف الفكري

 )بوابة األهرام( أن يعطيه الله الصحة ويحفظه  للسيسينصلي  تواضروس:

يحمينا«  من  وهو  الله  بيوت  من  بيت  »نحن يف  الكاتدرائية:  داخل  من   السيسي 
 )بوابة األهرام( 

 )بوابة األهرام(   لسيسي يف كاتدرائية املسيحلاستقبال حافل بالزغاريد والهتافات  

 أخرى

 )الوطن(  مناطق يف الجيزة بسبب أعمال املترو 6قطع املياه عن 

 
 

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/5893507
https://gate.ahram.org.eg/News/3240934.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3240912.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3240876.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3240829.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5893822
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وإصابة   شخصين  و  45مصرع  أتوبيس  انقالب  حادث  بالسويس..  شخًصا يف  ونش 
 )درب( سيارة إسعاف  22بـ  والصحة: دفعنا  

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%b5%d8%b1%d8%b9-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-45-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7/
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 العسكري  داملشهت اتطور 
التانكر   الحراري مع فرنسا هذا    MRTTمصر ستوقع صفقة طائرات  للتجسس  وقمر 

 الدفاع العربي( ) العام

 

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/2022/01/06/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%83%d8%b1-mrtt-%d9%88%d9%82%d9%85%d8%b1-%d9%84%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2022/01/06/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%83%d8%b1-mrtt-%d9%88%d9%82%d9%85%d8%b1-%d9%84%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2022/01/06/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%83%d8%b1-mrtt-%d9%88%d9%82%d9%85%d8%b1-%d9%84%d9%84/
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 تطورات املشهد السيناوي
والية سيناء: مقتل وإصابة عناصر من امليليشيات التابعة للجيش املصري بالشيخ  

 )الرابط(زويد 

 

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/1478603547134595077/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
)بوابة    لتأمين احتفاالت عيد امليالد ىلع مستوى الجمهوريةإجراءات أمنية مشددة  

 األخبار(

 )الوطن(  مصدر أمني: تطعيم جميع نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل بلقاح 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/3629903/1/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3629903/1/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
https://www.elwatannews.com/news/details/5892805
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وق( وا شائعة انتماء السيسي لإلخوان للسيطرة عىل القوات المسلحة )الشر  1 ................... يارس رزق: اإلخوان نشر

ي   1 ........................................ ( 21عالم مرصي: الحكومة ترصف نصف مخصصات البحث العلمي بمرص )عرب 

: الجمهورية الجديدة قادرة وليست غاشمة ومسالمة ال مستسلمة )الوطن(   1 ..................................... السيسي

وق(مصطفى بكري: أتمنى إجراء تعديل وز  ي ناس كفاية كده عليها )الشر
 1 ...................................... اري قريبا.. فى

 2 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ى لرئيس »اقتصادية قناة السويس« )بوابة األخبار(  »مرعي وبراية« نائبير
ى  2 ................ قرار جمهوري بتجديد تعيير

يبة القيمة المضافة: زيادة  ي  157ارتفاع حصيلة رصى
 2 ........................................ أشهر )الوطن( 5مليار جنيه فى

وق( ة نهاية يناير )الشر ى ونية إىل كروت متر  2 ................... وزير المالية: انتهاء تحويل كل البطاقات الحكومية اإللكتر

ونية إلدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول )المرصي اليوم( البنك المركزي يعتمد إطالق البوابة اإل  2 ......... لكتر

 3 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 3 .......................................................................................................................................... اإلعالم 

وس كورونا )بوابة األخبار(  3 ......................................................... إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بفتر

 3 .......................................................................................................................................... الصحة

ي السويس )بوابة األخبار( 22الصحة: الدفع بـ 
ي حادب   3 ........................................... سيارة إسعاف لنقل مصاب 

 3 ........................................... وفاة )بوابة األخبار(  19حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و  840الصحة: تسجيل 

 3 ........................................................................................................................................ السياحة

 3 ............................... ألف معتمر مرصي هذا العام.. وضوابط صحية صارمة للمرة األوىل )الوطن( 60مصدر: 

 3 .......................................................................................................................................... األقباط

ي بعيد الميالد المجيد )بوابة األهرام(
وس الثابى ئ توارصى  3 ........................................................... السيسي يهنى

 4 ....................................................... السيسي يوفد مندوبا لتهنئة األقباط األرثوذكس بعيد الميالد )الوطن( 

ي الك
 4 ..... اتدرائية تؤكد أن مرص ال مكان فيها للتطرف الفكري )بوابة األهرام( أقباط من أجل الوطن: كلمة السيسي فى

وس: نصىلي للسيسي أن يعطيه هللا الصحة ويحفظه )بوابة   4 ................................................. األهرام(توارصى

ي بيت من بيوت هللا وهو من يحمينا« )بوابة األهرام(
 4 .......................... السيسي من داخل الكاتدرائية: »نحن فى

ي كاتدرائية المسيح )بوابة األهرام(
 4 .......................................... استقبال حافل بالزغاريد والهتافات للسيسي فى

 4 ....................................................................................................................................... أخرى

و )الوطن(  6قطع المياه عن  ة بسبب أعمال المتر ى ي الجتر
 4 ............................................................. مناطق فى

ى وإصابة   ي حادث انقالب أتوبيس وونش بالسويس.. والصحة: دفعنا بـ   45مرصع شخصير
سيارة   22شخًصا فى

 5 ........................................................................................................................... إسعاف )درب(

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

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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( MRTTقة طائرات التانكر مرص ستوقع صف ي  6 ............ وقمر للتجسس الحراري مع فرنسا هذا العام )الدفاع العرب 

 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 

 7 ..................... والية سيناء: مقتل وإصابة عنارص من الميليشيات التابعة للجيش المرصي بالشيخ زويد )الرابط(

  
 8 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

ى احتفاالت عيد الميالد عىل مستوى الجمهورية )بوابة األخبار(إجراءات أمنية   8 ........................... مشددة لتأمير

: تطعيم جميع نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل بلقاح كور  ي
 8 ............................................ ونا )الوطن(مصدر أمنى

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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