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 October 2021 26||  449العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 بيان عاجل.. أول تعليق من مصر ىلع األحداث يف السودان   
 السيسي: الحروب الجديدة ترتكز ىلع الوعي وليس السالح فقط   
   2022وزير البترول: بدء ضخ الغاز املصري إلى لبنان مطلع   
 السيسي يكرم أوائل الخريجين بالكليات واملعاهد العسكرية  
 ة تقضي بإعدام مساعد هشام عشماوي  محكمة مصري  
 سنوات.. رفع حالة الطوارئ يف مصر    4ألول مرة منذ نحو   
حقوقيون وصحفيون وشخصيات عامة يثمنون إلغاء الطوارئ: لن يكتمل إال   

 عن سجناء الرأي واإلفراج  بفتح املجال العام ووقف الحبس االحتياطي  

 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
 )املصري اليوم( بيان عاجل.. أول تعليق من مصر ىلع األحداث يف السودان

امل من  اتصااًل  يتلقى  الخارجية  اإلفريقي حول تطورات  وزير  للقرن  األمريكي  بعوث 
 )بوابة األهرام(  املشهد السوداني

 )بوابة األهرام(  القاهرة بتعليق رحالتها شركات الطيران السودانية تخطر مطار 

 )الشروق(  مصر وقطر تبحثان التعاون وتذليل أي أمور عالقة تخص العمالة املصرية

من بطرح  إسرائيل  حكومة  قيام  تستنكر  بالضفة  مصر  مستوطنات  لبناء  اقصات 
 )اليوم السابع( الغربية

والجالية بعيدة عن  وزيرة الهجرة: لم نتلق أى استغاثة من مصريين بالسودان  
 )اليوم السابع( األحداث

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/2446704
https://gate.ahram.org.eg/News/3075803.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3075456.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=09246b7a-b14d-4a70-8a74-cefa17e5267f
https://www.youm7.com/story/2021/10/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9/5508130
https://www.youm7.com/story/2021/10/26/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/5508695
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 تطورات السياسة الداخلية
 شروق( )ال الرئاسة: قرار إلغاء الطوارئ يتبعه قرارات مختصة بكل وزارة ىلع حدة

 )الوطن(  ة يف املستشفياتتحرك برملاني يطالب بزيادة أسرة العناية املركز

 )الوطن( ديسمبر  2تأجيل قضية فرض الحراسة ىلع نقابة األطباء لـ 

بتدور   اللي  األحداث  لكل  منتبه  تكون  العسكرية: الزم  الكليات  لخريجي  السيسي 
 )الشروق(  حوالينا

 )الشروق(السيسي: الحروب الجديدة ترتكز ىلع الوعي وليس السالح فقط 

 ( 21)عربي عار مصر املقيم لخمسين عاما قادمة!

  

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=25102021&id=131ef9b0-0d5d-488f-8656-8588255094dd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=131ef9b0-0d5d-488f-8656-8588255094dd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=131ef9b0-0d5d-488f-8656-8588255094dd
https://www.elwatannews.com/news/details/5765899
https://www.elwatannews.com/news/details/5765938
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=20067506-c509-4d53-a623-fef7d8df7736
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=4b5f3c7b-24a2-4c1c-b95e-76a6c7cf8a2d
https://arabi21.com/story/1393466/%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( 2022مطلع وزير البترول: بدء ضخ الغاز املصري إلى لبنان 

 )بوابة األخبار(  تراجع جماعي فى البورصة املصرية بختام اليوم

البنك لعالقات تعاون وشراكة ممتدة مع  مدير "كريدي أجريكول" يعرب عن تطلع 
 )بوابة األهرام( مصر

استثماراتن زيادة  ملدبولي:  بمصر  "أورانج"  املقبل    ٣٠٠ا  العام  دوالر  )بوابة  مليون 
 األهرام(

الدولي:   التعاون  لتمويل    18وزيرة  دوالر  التحتية   143مليار  البنية  لتطوير   مشروًعا 
 )بوابة األهرام( 

 )بوابة األهرام( عشوائياتمليار دوالر لتطوير ال 2.3التخطيط: مصر أنفقت 

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/3547603/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547609/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://gate.ahram.org.eg/News/3075786.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3075531.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3075531.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3075757.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3076128.aspx
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أشهر األولى من عام    9الـ  مليار دوالر حجم التجارة البينية بين مصر وفرنسا خالل    1.8
 )بوابة األهرام( 2021

 )املصري اليوم( موجة التضخم تصل إلى مواد البناء

  

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/3076023.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2447315
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  عمرو أديب: استقرار السودان هام.. والخرطوم انزلقت فجأة نحو الحافة

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة  48و. بكورونا. حالة إيجابية جديدة    889الصحة: تسجيل 

الطبيب العميد هشام عمر استشاري أمراض النساء والتوليد يرحل متأثًرا بكورونا..  
 )درب( الذي يرحل بالفيروس حتى اآلن  611واألطباء: الشهيد 

 دينية مؤسسات 

 )الشروق(  شيخ األزهر يضاعف املنح الدراسية لطالب الكونغو

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=25102021&id=dfdda5d6-c59f-45f4-a1f1-e9e8db810d32
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3548260/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-889-%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://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%af-%d9%87%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=36723df2-dc1f-460e-8bac-8d405bda7d86
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 السياحة 

العمرة.. وننتظر قرار السعودية90»الغرف السياحية«: جاهزون بنسبة     % ملوسم 
 )الوطن(

 الطرق واملواصالت

للمترو  ١.٦ السادس  للخط  الفنية  الدراسات  لتمويل  يورو من فرنسا  )بوابة    مليون 
 األخبار(

 أخرى

 )درب( جّراء حادث تصادم بطريق العاصمة اإلدارية  5أشخاص وإصابة  9مصرع 

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/5766139
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3548009/1/%D9%A1%D9%A6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3548009/1/%D9%A1%D9%A6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b9-9-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%88%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-5-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d9%91%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%aa%d8%b5/


6 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 26 || 449العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار( : حماية سماء مصر نصب أعينناالجويمدير كلية الدفاع 

التعامل مع املعدات   الفني للقوات املسلحة: ضباطنا قادرون ىلع  مدير املعهد 
 )بوابة األخبار( واألسلحة الحديثة 

الحربية: ماضون لتحقيق آمال الوطن الكلية  )بوابة للعيش يف أمن وسالم    مدير 
 األخبار(

مدير كلية طب القوات املسلحة: الدراسة داخل الكلية تتم بواسطة نخبة من أفضل  
 )بوابة األخبار(  أساتذة الجامعات

القوات املسلحة: لدينا طرق تعليمية قادرة ىلع املساهمة    مدير كلية طب 
 )بوابة األخبار( يف البحث العلمي 

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/3547497/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547480/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547355/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%C2%A0-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547355/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%C2%A0-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547307/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547383/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B9
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مدير كلية الدفاع الجوي: تأهيل خريجي الكلية بما يتناسب مع حماية سماء مصرنا  
 )بوابة األخبار( الغالية 

 )الشروق(  السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان »قادة يف وجدان األمة«

 )الشروق( السيسي يكرم أوائل الخريجين بالكليات واملعاهد العسكرية 

 شروق()ال املتحدث العسكري: التطوير املستمر للقوات املسلحة يضمن قوة الردع

 شروق( )ال املتحدث العسكري عن إلغاء مد حالة الطوارئ: نبارك للشعب جني الثمار

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/3547299/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=1d224923-c672-4a60-824c-22078c2f6e02
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=e91de208-ec52-49f1-a304-0512fbf23eb5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=c18f2e4f-95eb-4ab2-9d01-0c60f33c8987
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=c18f2e4f-95eb-4ab2-9d01-0c60f33c8987
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=c18f2e4f-95eb-4ab2-9d01-0c60f33c8987
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=115eeda1-92c1-434a-b947-c8b4531e28d3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=115eeda1-92c1-434a-b947-c8b4531e28d3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=115eeda1-92c1-434a-b947-c8b4531e28d3
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي  عشماويمحكمة مصرية تقضي بإعدام مساعد هشام 

   الجزيرة() سنوات.. رفع حالة الطوارئ يف مصر  4ألول مرة منذ نحو 

 ر نش  بـ”اليوم.. استكمال محاكمة املهندس يحيى حسين عبد الهادي يف اتهامه  
 )درب( أخبار كاذبة بالداخل والخارج”.. ونجاد البرعي: بسبب مقال!

نوفمبر بعد    29خالد علي: حجز قضية املهندس يحيى حسين عبد الهادي للحكم  
 )درب(  سماع مرافعة الدفاع

ية.. نأمل اتخاذ قرارات  املصرية لحقوق اإلنسان عن إلغاء الطوارئ: خطوة إيجاب
 )درب( لغلق ملفات تعد بواعث للقلق لوضعية حقوق اإلنسان

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/1393529/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/26/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/26/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/26/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d8%ad%d8%b3%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1/
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إلغاء الطوارئ: لن يكتمل إال بفتح    حقوقيون وصحفيون وشخصيات عامة يثمنون 
 )درب( املجال العام ووقف الحبس االحتياطي املطول واإلفراج عن سجناء الرأي 

ثالثة  يوًما.. والشبكة العربية: أمضى ثالث سنوات و  ٤٥تجديد حبس محمد عادل  
 )درب( أشهر يف الحبس االحتياطي

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%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d8%ab%d9%85%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%a4%d9%a5-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7/
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