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 ر ــمص

 December 2022 21||  730العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . مصر يف أزمة رهيبة والخروج منها ساملين يتطلب معجزة # أبو الغار:  محمد   

 . السيسي # هجوم برملاني غير مسبوق ضد حكومة   

السويس وُتطالب بسحبه  _قناة  # الحركة املدنية ترفض مشروع صندوق   
 . فوًرا 

 . كامل الوزير: تنافس قطري إماراتي غربي ىلع عقود تشغيل موانئ مصر  

 . النقد: نترقب تحرير سعر صرف الجنيه املصري بالكامل   _صندوق #  

السيسي يلتقي بوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي العتماد حركة  #  
 تنقالت ال 

 . مجند الشرطة ىلع حافلة للمدنيين تفاصيل إطالق النار بالعريش من قبل   

 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
 )األخبار(  ألردنيعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته يف مؤتمر بغداد با سيسيال

اإلقليمية  القضايا  حول  النظر  وجهات  لتبادل  الفرنسي  نظيره  يلتقي  السيسي 
 )بوابة األخبار( والدولية

 األخبار( ) إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة األمم املتحدة لبناء السالم ملدة عامين

 (األهرام)بوابة  تواضروس يقدم هدية تذكارية لوزير الداخلية اللبناني

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/3971249/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3971153/1/%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%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3971370/1/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD
https://gate.ahram.org.eg/News/3905248.aspx
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تأشيرات  بموجب  عمل  عن  للبحث  عمان  سلطنة  إلى  السفر  من  تحذر  الخارجية 
 (األهرام)بوابة  سياحية

 

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/3905213.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
ُتطالب بسحبه فوًرا: خطير  الحركة املدنية ترفض مشروع صندوق قناة السويس و 

    )درب( االستراتيجية ىلع مواردهاوُيهدد سيادة مصر  

التحالف الشعبي: قناة السويس خط أحمر وخصخصتها جريمة.. الحكم يف مصر يكرر  
 )درب(إسماعيل التي أسقطتنا يف العبودية املالية ي مأساة ديون الخديو

 ( 21)عربي هجوم برملاني غير مسبوق ضد حكومة السيسي.. ما دوافعه؟ 

 )درب( أبو الغار: مصر يف أزمة رهيبة والخروج منها ساملين يتطلب معجزة

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%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%ae%d8%b7-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1-%d9%88%d8%ae%d8%b5/
https://arabi21.com/story/1482241/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%87
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d9%87%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%85%d9%86%d9%87/
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من   للخروج  للتنفيذ  قابلة  الجمهوري  الشعب  داخل  توصيات  وضعنا  هشيمة:  أبو 
 )بوابة األخبار(  األزمة

الوطني   الحوار  الجمهوري:  الشعب  مصلحة  رئيس  أجل  من  الجميع  لتكاتف  فرصة 
 )بوابة األخبار(  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/3971227/1/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3971215/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 December 21 || 730العدد 

2022 

 

 

 

 

 

 طورات املشهد االقتصاديت
وتعزيز   بالكامل..  املصري  الجنيه  صرف  سعر  تحرير  نترقب  النقد:  القطاع  "صندوق 

 )درب( أولوية لصرف أي دفعات قرض مستقبلية "الخاص

 ( 21)عربي  ؟ 2022كم خسرت مصر من أصولها السيادية وشركاتها االستراتيجية يف  

 ( 21ربي)ع صراع خليجي ىلع أصول مصر املالية.. ماذا يجري بالقطاع املصريف؟ 

 ( 21)عربي  : تنافس قطري إماراتي غربي ىلع عقود تشغيل موانئ مصركامل الوزير

 اليوم السابع( )مجلس النواب يوافق ىلع مشروع قانون هيئة قناة السويس 

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%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%82%d8%a8-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87/
https://arabi21.com/story/1481521/%D9%83%D9%85-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2022
https://arabi21.com/story/1481832/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://arabi21.com/story/1482209/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2022/12/19/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89/6015627
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 ( 21)عربي جدل كبير بمصر خوفا من بيع "قناة السويس".. ورفض ملبررات الحكومة 

 )بوابة األخبار(  السيسي لن ُيفرط يف مصريتهامميش: املوانئ أمن قومي و

 ردا ىلع ما أثير حول قانون قناة السويس: مغالطات وادعاءات.  جبالي حنفي
 )اليوم السابع(  

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/1482166/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3971369/1/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%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%84%D9%86-
https://www.youm7.com/story/2022/12/20/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/6016670
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 ه رئيس "طاقة النواب": قناة السويس مرفق عام ال يمكن املساس ب 
 )اليوم السابع(  

أصوله   وحماية  للدولة  مملوك  السويس  قناة  مرفق  النواب":  "اقتصادية  رئيس 
 وم السابع( )الي  مكفولة بالدستور

  حزب »املصريين«: قانون صندوق قناة السويس ُيمكن الدولة من مجابهة األزمات 
 )بوابة األخبار( 

إذالل   به  املبلغ  الفورية:  الجديد والدفعة  النقد  اقتصادي عن قرض صندوق  خبير 
 )درب( يكفي استيراد علف الدواجن لعدة أسابيع وإليكاد 

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/2022/12/20/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3/6016973
https://www.youm7.com/story/2022/12/20/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87/6017086
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3971173/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%8F
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%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%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
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الحركة املدنية: نطالب مؤسسات الحكم باإلنصات لصوت الشعب والتفاعل اإليجابي  
 )درب( الفقراءمع حركات االحتجاج.. والبحث عن موارد أخرى غير جيوب 

الدوالر   سعر  ارتفاع  عن  عاجل  مصر  “بـ  بيان  ضد  ممنهجة  حملة  هناك  النواب": 
 )اليوم السابع(  واقتصادها

التصالح   قانون  درويش:  عمرو  املاضية   الحاليالنائب  السنوات  إشكاليات   يواجه 
 يوم السابع( )ال

 مادة من قانون إنشاء الغرف السياحية   48سياحة النواب تنتهي من التصويت ىلع  
 خبار( )بوابة األ

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%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://www.youm7.com/story/2022/12/19/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9/6015433
https://www.youm7.com/story/2022/12/21/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9/6017601
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3971288/1/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-48-%D9%85%D8%A7%D8%AF
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 العسكري  املشهدت اتطور 
ديسمبر    تنقالت  الفريق أول محمد زكي العتماد حركة  وزير الدفاعب  لتقيالسيسي ي

 ( األهرام)بوابة  2022

ميداليات ذهبية ببطولة    3سارة سمير العبة املؤسسة الرياضية العسكرية تحقق  
 )اليوم السابع(  العالم لرفع األثقال 

 

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/3905640.aspx
https://www.youm7.com/story/2022/12/19/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-3-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9/6015658
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 تطورات املشهد السيناوي
بالعريش  النار  إطالق  قبل    تفاصيل  للمدني  الشرطة   مجند من  حافلة  ن  ي ىلع 

 )مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان( 

 )الديار(  عودة مظاهر الحياة لطبيعتها يف شمال 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/1604914340523642880
https://www.eldyar.net/549453
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 تطورات املشهد األمني 
ع حد للحبس االحتياطي املطول واملكرر: لم يعد يقبله أي ضمير  البرعي ُيطالب بوض

 )درب( وال يسكت عنه أي منصف

يوًما..    ١٥نيابة أمن الدولة ُتجدد حبس زياد أبو الفضل وصديقه خالد عبد املحسن  
 )درب( والعيش والحرية: ُنطالب باإلفراج الفوري وإسقاط االتهامات

 

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%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%ad%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6/
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