
                                 

 موجز الصحافة 

 

 

 

 

 

 

 ر ــمص

 December 2022 15||  728العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي يلتقي وزير الخارجية األمريكي يف واشنطن   

أمام الدوالر.. وجولدمان ساكس األمريكي:  الجنيه يشهد تراجًعا مزدوًجا   
 استمرار الُعملة املصرية عند مستوياتها الحالية غير مستدام  

كثيف الكربون وصل ملعدالت قياسية  رويترز: استخدام وقود املازوت   
 بمحطات الكهرباء املصرية لتوفير الغاز وتصديره.. و” الكهرباء” ترفض الرد  

 الفريق أسامة عسكر يشهد بياًنا عملًيا يف املنطقة الغربية العسكرية  
 السيسي يلتقي وزير الدفاع األمريكي بمقر البنتاجون  
 يناير   25لشرطة وثورة  العفو عن بعض املحكوم عليهم بمناسبة عيد ا  

 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
أمننا    السيسي لصون  نهدف  واشنطن:  سد    املائيمن  بشأن  ملزم  اتفاق  بإبرام 

 )اليوم السابع( النهضة

)بوابة    السيسي يلتقي بواشنطن مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب
 األخبار(

واالنهيارات   الفيضانات  ضحايا  يف  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  تعزي  مصر 
 )بوابة األخبار(األرضية 

الزراعية   باألعمال  الخاصة  وأمريكا  مصر  بين  املساعدة  منحة  تعديل  الحكومة: 
 )الشروق( للتنمية الريفية وزيادة الدخول 

 )الشروق(  السيسي يهنئ البحرين وكازاخستان بذكرى يوم االستقالل 

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/2022/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82/6010692
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3965901/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3965901/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3965687/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122022&id=939ce20f-7e98-4339-b995-207f6fca89ca
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122022&id=6e835ee1-fa63-4744-acd4-02d5a2cbe280
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 )الشروق( مصر وقطر تبحثان تعزيز العالقات وتنسيق املواقف البرملانية

 ( بوابة األخبار) يحضر مأدبة عشاء بالبيت األبيض السيسيبدعوة من جو بايدن.. 

 )بوابة األخبار( السيسي يلتقي وزير الخارجية األمريكي يف واشنطن 

 ( الشروق) السيسي: أفريقيا تحتاج إلى بنية أساسية قارية مكتملة األركان

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=14122022&id=3ee990b2-6e67-4ef3-b5ac-df4628383a9c
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3966392/1/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D8%A3%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3966300/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%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%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122022&id=fd3ca1ac-2eb4-428f-8eab-b05ca34e93e8
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 تطورات السياسة الداخلية

التمويل  ومشاكل  البيئية  البصمة  تلبية  بين  مصر  يف  الخضراء    املستشفيات 
 ( 21)عربي

الحكومة   االنتقادات:  يثير  التجارية”  “املحال  قانون  الحل|  هي  الضريبية  العدالة 
 )درب(  تعفي املستثمرين من املليارات وتحاول تعويضها بمالليم الغالبة

 ( بوابة األخبار) انطالق اجتماع تحالف األحزاب املصرية

كملكية  للدولة  اململوكة  األراضي  من  املساحات  بعض  بتخصيص  جمهوري  قرار 
 (بوابة األهرام) خاصة لصالح املحافظات

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/1480939/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3966091/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://gate.ahram.org.eg/News/3889180.aspx
https://gate.ahram.org.eg/media/News/2022/12/15/2022-638066936074921893-492.pdf
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 شهد االقتصاديطورات املت
لعدد   الذهبية  الرخصة  منح  توافق ىلع  استثمارية  8الحكومة  )بوابة    مشروعات 

 األهرام(

بين تمويل  لوجستيات    اتفاق  خط  لتطوير  والتعمير  لإلنشاء  الدولي  والبنك  مصر 
 )الشروق(  التجارة بين القاهرة واإلسكندرية

غرفة   أمام  باملنطقة  االستثمارية  الفرص  يعرض  السويس  قناة  اقتصادية  رئيس 
 )الشروق( التجارة األمريكية بمصر

رجال   مجتمعي  بين  للتعريف  نوعه  من  األول  االجتماع  تنظمان  وزيمبابوي  مصر 
 )الشروق(األعمال 

 ( 21)عربي صندوق النقد الدولي من األرجنتين ملصر

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/3965907/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3965907/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122022&id=c2a3eb03-2e8e-4df9-ac10-8ef9ae48c9c2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122022&id=f46f1495-7c3a-4c5b-8a81-61d40a292c3c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122022&id=d11c5e7a-daaf-472a-96dd-9a051153b45c
https://arabi21.com/story/1480916/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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بـ   املتحدة  والواليات  مصر  بين  التجاري  التبادل  قيمة  يف 13.4ارتفاع  تراجع   :%
 )درب( %19.5% وارتفاع الواردات بـ 1.7بـ الصادرات املصرية 

 (الوطن) مليار دوالر  15الحكومة: نستهدف زيادة صادرات مصر إلفريقيا إلى 

 ( الوطن) اإلمارات »أكبر العرب«.. خريطة املستثمرين األجانب يف مصر

 ( اليوم السابع) املاضيمليار دوالر ديونا الشهر  1.5: مصر سددت مصريف مسئول 

استمرار  األمريكي:  ساكس  وجولدمان  الدوالر..  أمام  مزدوًجا  تراجًعا  يشهد  الجنيه 
 (درب) ستدامالُعملة املصرية عند مستوياتها الحالية غير م

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%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7/
https://www.elwatannews.com/news/details/6372142
https://www.elwatannews.com/news/details/6371995
https://www.youm7.com/story/2022/12/15/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%AF%D8%AA-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1/6011105
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%ac%d9%8b%d8%a7-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88/
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بمحطات   قياسية  ملعدالت  وصل  الكربون  كثيف  املازوت  وقود  استخدام  رويترز: 
 ( درب) ” ترفض الرد ءاو” الكهربه.. الكهرباء املصرية لتوفير الغاز وتصدير

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%b1%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d8%aa-%d9%83%d8%ab%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1/
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( الوطن)لخطاب الديني  السيسي الوحيد املشغول بضرورة تجديد اإبراهيم عيسى:  

 )الوطن(   حقوق اإلنسانر استنارة يف التعامل مع  السيسي هو األكثإبراهيم عيسى:  

 الزراعة

 )الوطن(  جنيها للسائب  12أشهر أخرى..  3الحكومة: تحديد سعر األرز ملدة 

 أخرى

 ( بوابة األخبار) شخًصا يف تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية  19إصابة 

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/6372232
https://www.elwatannews.com/news/details/6372231
https://www.elwatannews.com/news/details/6372047
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3966457/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%C2%A0%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-19-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 الوطن( ) الغربية العسكريةالفريق أسامة عسكر يشهد بياًنا عملًيا يف املنطقة 

 ( 21)عربي نباحث دولي: مشتريات مصر من األسلحة أغرقتها بالديو 

 (بوابة األخبار) السيسي يلتقي وزير الدفاع األمريكي بمقر البنتاجون

 

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/6371975
https://arabi21.com/story/1480184/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3966381/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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 تطورات املشهد األمني 
بعض   عن  وثورة  العفو  الشرطة  عيد  بمناسبة  عليهم  )بوابة    يناير  25املحكوم 

 األخبار(

فئة   معدنية  عملة  إصدار  عيد    1الحكومة:  بمناسبة  الداخلية  شعار  تحمل  جنيه 
 )الشروق( 17الـ الشرطة 

أشهر باتهامات ملفقة: خرج من بنك إلجراء اتصال فتم   3قصة موظف تم حبسه  
 )درب( القبض عليه وحبسه بتهمة االنضمام لجماعة

أحمد عالم   الزميل  واملركز   45تجديد حبس  كاذبة..  أخبار  بنشر  اتهامه  يوًما يف 
 )درب( املصري: ُنطالب بسرعة اإلفراج عنه 

و التركية  تسمح  بينها  »الداخلية«  بالتجنس    21لـ  العراقية..  مصريا  مواطنا 
 (املصري اليوم) بجنسيات أجنبية

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/3965904/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3965904/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122022&id=d0a49aab-4375-4ae4-b5eb-7c41c4a68d9a
https://daaarb.com/%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d9%87-3-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-45-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%aa/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2768294
https://www.scribd.com/document/614548842/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9#from_embed
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)املصري    بالحصول ىلع الجنسية املصرية لدواع أمنية  نفلسطينيي  3رفض طلب  
 اليوم(

  

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/2768293
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2768293
https://www.scribd.com/document/614548842/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9#from_embed
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 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ي بإبرام اتفاق ملزم بشأن سد النهضة )اليوم السابع(
 0 .................. السيسي من واشنطن: نهدف لصون أمننا المائ 

ي بواشنطن مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب )بوابة األخبار(
 0 .............................. السيسي يلتق 

ي ضحايا الفيضانات واالنهيارات األرضية )بوابة األخبار(
 0 ................. مرص تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية ف 

ة المساعدة بي   مرص وأمريكا الخاصة باألعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول  الحكومة: تعديل منح
وق(   0 .................................................................................................................................. )الشر

وق(  0 ......................................................... السيسي يهن   البحرين وكازاخستان بذكرى يوم االستقالل )الشر

وق( لمانية )الشر  1 .................................................. مرص وقطر تبحثان تعزيز العالقات وتنسيق المواقف البر

 1 ........................................ األخبار( بدعوة من جو بايدن.. السيسي يحرص  مأدبة عشاء بالبيت األبيض )بوابة 

ي واشنطن )بوابة األخبار(
ي وزير الخارجية األمريكي ف 

 1 ............................................................. السيسي يلتق 

وق(  : أفريقيا تحتاج إىل بنية أساسية قارية مكتملة األركان )الشر  1 ..................................................... السيسي

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

ي مرص بي   تلبية 
اء ف  ي المستشفيات الخرص   2 ..................................... (21البصمة البيئية ومشاكل التمويل )عرئر

ي المستثمرين
يبية هي الحل| قانون “المحال التجارية” يثب  االنتقادات: الحكومة تعق  من المليارات  العدالة الرص 

 2 ........................................................................................... وتحاول تعويضها بمالليم الغالبة )درب(

 2 ........................................................................انطالق اجتماع تحالف األحزاب المرصية )بوابة األخبار( 

ي المملوكة للدولة كملكية خاصة لصالح المحافظات )بوابة   قرار جمهوري بتخصيص بعض المساحات من األراض 
 2 .................................................................................................................................... األهرام(

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

وعات استثمارية )بوابة األهرام( 8افق عىل منح الرخصة الذهبية لعدد  الحكومة تو   3 ................................. مشر

مرص والبنك الدوىلي لإلنشاء والتعمب  لتطوير خط لوجستيات التجارة بي   القاهرة واإلسكندرية   اتفاق تمويل بي   
وق(   3 .................................................................................................................................. )الشر

وق(رئيس اقتصادية قناة السويس يعرض الف  3 .. رص االستثمارية بالمنطقة أمام غرفة التجارة األمريكية بمرص )الشر

وق(مرص وزيمبابوي تنظمان االجتماع األول من نوعه للتعريف بي   مجتمعي ر   3 ..................... جال األعمال )الشر

ي   3 ............................................................................ (21صندوق النقد الدوىلي من األرجنتي   لمرص )عرئر

ي الصادرات المرصية بـ  13.4ارتفاع قيمة التبادل التجاري بي   مرص والواليات المتحدة بـ 
% وارتفاع  1.7%: تراجع ف 

 4 ............................................................................................................. % )درب( 19.5الواردات بـ 

 4 .............................................. مليار دوالر )الوطن(  15الحكومة: نستهدف زيادة صادرات مرص إلفريقيا إىل 

ي مرص )الوطن(
 4 .................................................... اإلمارات »أكبر العرب«.. خريطة المستثمرين األجانب ف 

: مرص سددت  ي
ي )اليوم السابع(مل 1.5مسئول مرصف   4 ....................................... يار دوالر ديونا الشهر الماض 

: استمرار الُعملة الم رصية عند مستوياتها  الجنيه يشهد تراجًعا مزدوًجا أمام الدوالر.. وجولدمان ساكس األمريكي
 4 ........................................................................................................... الحالية غب  مستدام )درب(

ز: استخدام وقود المازوت كثيف الكربون وصل لمعدالت قياسية بمحطات الكهرباء المرصية لتوفب  الغاز  رويب 
 5 ........................................................................................ وتصديره.. و” الكهرباء” ترفض الرد )درب(

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

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

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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ي )الوطن( ورة تجديد الخطاب الدين   6 .......................................إبراهيم عيس: السيسي الوحيد المشغول برص 

ي التعامل مع حقوق اإلنسان )الوطن( 
 6 ........................................ إبراهيم عيس: السيسي هو األكبر استنارة ف 

 6 .......................................................................................................................................... الزراعة

 6 ............................................ جنيها للسائب )الوطن( 12أشهر أخرى..  3الحكومة: تحديد سعر األرز لمدة 

 6 ............................................................................................................................................ أخرى

قية )بوابة األخبار( 19إصابة  ي تصادم سيارتي   ميكروباص بالشر
 6 ................................................... شخًصا ف 

 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

ي المنطقة الغربية العسكرية )الوطن(
ا عملًيا ف   7 .............................................. الفريق أسامة عسكر يشهد بيانً

ي  يات مرص من األسلحة أغرقتها بالديون )عرئر : مشب   7 ........................................................ (21باحث دوىلي

ي وزير الدفاع األمريكي بمقر البنتاجون )بوابة األخبار(
 7 ............................................................السيسي يلتق 

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

طة وثورة    8 .................................... يناير )بوابة األخبار(   25العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشر

طة الـ  1الحكومة: إصدار عملة معدنية فئة  وق(  71جنيه تحمل شعار الداخلية بمناسبة عيد الشر  8 ............ )الشر

أشهر باتهامات ملفقة: خرج من بنك إلجراء اتصال فتم القبض عليه وحبسه بتهمة   3قصة موظف تم حبسه 
 8 .............................................................................................................. االنضمام لجماعة )درب(

طالب بشعة اإلفراج عنه    45تجديد حبس الزميل أحمد عالم  ي اتهامه بنشر أخبار كاذبة.. والمركز المرصي: نُ
يوًما ف 

 8 ..................................................................................................................................... )درب(

كية والعراقية.. »الداخلية« تسمح لـ    8 ........ مواطنا مرصيا بالتجنس بجنسيات أجنبية )المرصي اليوم(   21بينها الب 

 9 ............................... فلسطينيي   بالحصول عىل الجنسية المرصية لدواع أمنية )المرصي اليوم( 3رفض طلب  

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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