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 November 2022 28||  715العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تقرير البرملان األوروبي عن حقوق اإلنسان بمصر ُيثير انتقادات واسعة   

 أردوغان: يمكن أن تعود األمور مع سوريا مثلما جرى مع مصر   

 )إنفوغراف(    2022ترتيب الدول العربية بحسب مؤشر الحريات لعام   
 مليار جنيه لسد عجز املوازنة   28.5البنك املركزي يطرح أذون خزانة بـ   

 % من صادرات الغاز الطبيعي املسال اتجهت ألوروبا  80بترول:  وزير ال  

 أحمد موسى: بيان البرملان األوروبي يدافع عن إرهابيين وقتلة   

 املتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة خالل تنفيذ أنشطة تدريبية   

 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة" للمفتي   5محكمة تحيل   

 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
انتقادات   ُيثير  بمصر  اإلنسان  حقوق  عن  األوروبي  البرملان  )الشرق  واسعة  تقرير 

 األوسط( 

   )الجزيرة( أردوغان: يمكن أن تعود األمور مع سوريا مثلما جرى مع مصر

 رة()الجزي تركيا: تطبيع العالقات مع مصر مستمر يف إطار اإلرادة املشتركة

 )بوابة األخبار(  السيسي يهنئ ألبانيا بذكرى يوم االستقالل 

 هرام( )بوابة األستجدات  املشكري يبحث مع رئيس بعثة األمم املتحدة يف ليبيا آخر  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/4009676/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%8F%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/4009676/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%8F%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/11/28/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/11/26/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3950312/1/%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%87%D9%86%D8%A6-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/3839683.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية

)بوابة    برملاني: ملف حقوق اإلنسان تحول إلى شكل من أشكل االستعمار الجديد
 األخبار(

 وابة األخبار( )ببرملاني يطالب الحكومة بوضع الئحة تنفيذية لقانون التصالح  

  : الصناعة املصرية.. الواقع واملشكالت وإمكانيات التطوير يكتب   د. زهدي الشامي 
 )درب(

لو لم يكن لدينا    الوطن؟ البرعي: ملاذا تظل حقوق اإلنسان وكأنها خنجر يف خاصرة  
 )درب( مشكلة حقوقية ما دعا الرئيس لحوار وطني

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/3950313/1/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3950313/1/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3950266/1/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%C2%A0%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%af-%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%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84-2/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b8%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%83%d8%a3%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%ae/
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 )الوطن(   مليار جنيه بعد تصالح املخالفات  60البرملان«: خزانة الدولة تنتظر  »إسكان  

 )بوابة األخبار(   ويلحضانات لـ»الزريعة« ومناطق محمية إلنتاج األسماك ببحيرة البرد 

 ( 21عربي) )إنفوغراف( 2022ترتيب الدول العربية بحسب مؤشر الحريات لعام 

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/6362150
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3950495/1/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/story/1477854/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  2022شهور خالل  3مليار دوالر حجم صادرات مصر يف   11.4»املركزي«: 

 )الوطن(  »البترول«: االتحاد األوروبي طالب مصر بتأمين جانب من إمدادات الغاز

 )الوطن(  مصر« مبدئيا ىلع طرح »تكة« -اإلسالمي  يأبو ظباملركزي يوافق »

 )الشروق(  مليار دوالر إيرادات بحلول نهاية العام  7.8اة السويس: تحقيق  رئيس قن

 )الشروق( عجز املوازنة لسد  مليار جنيه 28.5  ـذون خزانة بالبنك املركزي يطرح أ

رئيس االتحاد العام لعمال مصر: نعمل ىلع تطبيق “األدنى لألجور” والعالوات  
 )درب( االستثنائية للعاملين يف القطاع الخاص

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/6361915
https://www.elwatannews.com/news/details/6361806
https://www.elwatannews.com/news/details/6361542
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112022&id=6251ace7-5170-4ac4-9019-06d1f3358ab3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112022&id=62aef4ce-1bc4-40f1-8ada-9513d3501de9
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa/
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 )الوطن(  مليون مواطن لديهم حسابات يف البنوك  39.6»املركزي«: 

 )املصري اليوم(  % من صادرات الغاز الطبيعي املسال اتجهت ألوروبا80وزير البترول:  

  

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/6362225
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2753416
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الوطن(  أحمد موسى: بيان البرملان األوروبي يدافع عن إرهابيين وقتلة

 ( 21)عربي فصل صحفية مصرية من عملها بسبب "موقع مقرب من حزب الله"

 السياحة 

 )الوطن(  %100نقيب السياحيين: نسبة اإلشغاالت يف املوسم الشتوي تصل لـ 

 الزراعة

 )الشروق( 2022-2021صر من القمح خالل % ارتفاعا يف واردات م12.6

 ابة األخبار()بو ألف طن »الذرة والصويا« 120وزير الزراعة: اإلفراج 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/6361432
https://arabi21.com/story/1477760/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/6362187
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112022&id=9c87e099-cdb3-4435-b0ac-73f25cea43c6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3950591/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-120-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
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 أخرى

 )بوابة األخبار(  مصرع شخصين إثر حادث تصادم بدراجتين ناريتين باملنوفية

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/3950922/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA
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 العسكري  املشهدت اتطور 
تدريبية أنشطة  تنفيذ  خالل  مقاتلة  طائرة  سقوط  العسكري:  )بوابة    املتحدث 

 األخبار(

  مصنع إنتاج وإصالح املدرعات ينظم حفال لتكريم أبناء العاملين املتفوقين دراسًيا 
 )بوابة األهرام( 

 )الوطن(  ملعمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي للقوات املسلحةشهادة جودة 

  الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا إلحدى وحدات املنطقة املركزية العسكرية 
 )الوطن(

 

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/3950140/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3950140/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA
https://gate.ahram.org.eg/News/3838993.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6361879
https://www.elwatannews.com/news/details/6361840
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 تطورات املشهد السيناوي
هاجموا "كمين املثلث"   والية سيناءأفادت مصادر قبلية أن مسلحين من تنظيم    -

النيران   إلطالقالقريب من املجرى املالحي لقناة السويس غرب سيناء، وجرى تبادل  
مع قوات التأمين، بعدها قام أحد املهاجمين بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أسفر  

   عناصر من قوة الكمين. وإصابةعن مقتله ومقتل العنصر الذي برفقته، 
 )مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان( 

 )املصري اليوم( استئناف فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1596822301911429124/photo/1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2752658
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 تطورات املشهد األمني 
محام: آية كمال اشتكت يف جلسة تجديد حبسها اليوم من عدم السماح بدخول  

 )درب( جهاز تنفس ملحبسها رغم معاناتها من مرض الربو.. وسنعرف القرار غًدا 

املحامي محمد رمضان: “أمن الدولة” تنظر تجديد حبس الصحفي محمد مصطفى..  
 )درب( نتمنى إخالء سبيله إنقاذا لحياته

إخالء سبيل محمود كامل بالضمان الشخصي يف بالغ عالء ثابت.. ومحاميه: هذه  
 )درب(طلباتنا أثناء التحقيق وقرار النيابة العامة 

 ( 21)عربي متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة" للمفتي 5محكمة تحيل  

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%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%83%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d9%87%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac/
https://daaarb.com/%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a-%d9%81/
https://arabi21.com/story/1477870/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-5-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A
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بيان من النيابة عن واقعة انتحار علياء عامر: الفتاة تعرضت للتحرش من سنوات من  
 )درب( أحد أقاربها.. وحدثت خالفات بينها ووالدها

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%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%b9/
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