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 ر ــمص
 May 2022 13||  580العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

ي: ىلع الغرب أن يوقف الضغط ىلع مصر يف حقوق  مسؤول إسرائيل  
 اإلنسان  

 عالء األسواني: ملاذا يحاكم السيسي ممدوح حمزة؟   
 السيسي مسرحية تبحث عن كومبارس  بهي الدين حسن: حوار   
ـ “عربي    ": أي حوار جاد يبدأ برحيل السيسي  21معارض مصري ل
 سامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا إلحدى وحدات املنطقة املركزية العسكرية  أ  
 انتهاكًا وخمس وفيات بالسجون واألقسام   178حصاد القهر" يف مصر:   
 أمام البرملان األوروبي: نواب مصريون يبررون تراجع حقوق اإلنسان بالفقر  

 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

يومية ترصد بإيجاز أهم نشرة 
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 
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 تطورات السياسة الخارجية
أن   الغرب  ىلع  إسرائيلي:  اإلنسان    يوقفمسؤول  حقوق  يف  مصر  ىلع  الضغط 

 ( )أكسيوس

 ( العربي الجديد) تطمينات أميركية للقاهرة مقابل تعهدات من السيسي

 ()البيت األبيضملصر بيان مجلس األمن القومي األمريكي عن زيارة سوليفان 

 ( 21عربي) كيف يساعد الغرب طغاة الشرق األوسط يف سحق املخالفين لهم 

بشرق   املياه  معالجة  محطة  يتفقدان  وفرنسا  األوروبي  االتحاد  سفيرا 
 )الشروق(  اإلسكندرية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.axios.com/2022/05/12/egypt-human-rights-israel-biden?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_content=world-egypt
https://www.axios.com/2022/05/12/egypt-human-rights-israel-biden?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_content=world-egypt
https://www.axios.com/2022/05/12/egypt-human-rights-israel-biden?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_content=world-egypt
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/11/statement-by-nsc-spokesperson-adrienne-watson-on-nsa-jake-sullivans-visit-to-egypt/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/11/statement-by-nsc-spokesperson-adrienne-watson-on-nsa-jake-sullivans-visit-to-egypt/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/11/statement-by-nsc-spokesperson-adrienne-watson-on-nsa-jake-sullivans-visit-to-egypt/
https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/posts/563574998464566?__cft__%5b0%5d=AZUvZIRKMULyD6_rvqGDDTR41SiZj9s2ZyG2K_REvl3Vrk9Bf2Rs8AEF4CKls1zHZ8uQik81k8qMRjxnqeF0Zbt-otpB52uOFpwQcOc2bD0WHssTI7Bw04To3wJt3uucz4iNAyC--rw57YuJdwDkSCPLOiABwOZ1hjL84A-AC2ixwg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://arabi21.com/story/1437510/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B7%D8%BA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052022&id=0afd67b1-147b-4023-809a-5bd0d5bd526e
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التشاور السياسي رفيع املستوى بين    مصر والدنمارك يوقعان مذكرة تفاهم حول 
 (بوابة األهرام)البلدين 

 ( بوابة األخبار)  ثوابت املوقف املصري يف قضية سد النهضةد ىلع يؤك شكري

اإلنسان   لحقوق  الفرعية  اللجنة  جلسة  أعمال  يف  يشارك  النواب  مجلس  وفد 
 ( بوابة األهرام) بالبرملان األوروبي

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/3512105.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3760016/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5
https://gate.ahram.org.eg/News/3512374.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 (DW) ؟ حمزةعالء األسواني: ملاذا يحاكم السيسي ممدوح 

وفق   اإلدارية  العاصمة  يف  الجارية  باملشروعات  العمل  بمواصلة  يوجه  السيسي 
 هرام( ألبة ا)بوا  التخطيط الزمني

وجهود   اإلدارية  العاصمة  داخل  املحاور  بشبكة  العمل  سير  ىلع  يطلع  السيسي 
 هرام( )بوابة األالتنسيق الحضاري للطرق 

 )بوابة األهرام(ص البناء الجديدة بهذه الضوابط الحكومة تفتح تراخي 

بالجملة   شطب  عباس:  وتأخر  إعالن  وتأخيركمال  حصاد    كشوف  مستشارين 
 )درب( ول لفتح باب الطعون يف االنتخابات العماليةاليوم األ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87/a-55007750
https://gate.ahram.org.eg/News/3511669.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3511671.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3511671.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3511671.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3511956.aspx
https://daaarb.com/%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%b7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%b4%d9%88/
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 )الشروق(العقاري  للشهر ةقميالرات رسميا.. وزير العدل يفتتح مجمع الخدم

 ( 21ربي ع) بهي الدين حسن: حوار السيسي مسرحية تبحث عن كومبارس

 ( 21عربي)  ": أي حوار جاد يبدأ برحيل السيسي21عربي“لـ  معارض مصري 

 
  

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=12052022&id=c285a640-68f1-4f93-bc2d-287ab80e461e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052022&id=c285a640-68f1-4f93-bc2d-287ab80e461e
https://arabi21.com/story/1437493/%D8%A8%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86:-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://arabi21.com/story/1437531/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار جنيه  20.5البنك املركزي يطرح أذون خزانة بـ  

)بوابة  مليار دوالر تحتاجها الدول النامية لتخفيف تداعيات التغيرات املناخية  800
 األخبار(

 )بوابة األخبار( مليار جنيه  12.1البورصة املصرية تختتم بتراجع رأس املال السوقي 

الع تسجيل  العدل:  وزير  سعره  مساعد  يرفع  امللكية 20قار  نزاعات  من  ويحد   %  
 ن()الوط

ارئي املصري  س  االقتصادي  املنتدى  أعمال  يفتتحان  التونسية  ونظيرته    – لوزراء 
 (بوابة األهرام) التونسي

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/3759771/1/%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%801367--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3759743/1/800-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3759743/1/800-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3759646/1/%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%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-12-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/6083914
https://www.elwatannews.com/news/details/6083914
https://www.elwatannews.com/news/details/6083914
https://gate.ahram.org.eg/News/3512151.aspx
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 )الوطن(  الصينية EDRA CGNوزير الكهرباء يبحث التعاون مع وفد شركة  

 (الشروق) البنك املركزي: طرح رخص البنوك الرقمية يف مصر خالل أسابيع

 ( الوطن)  مليار جنيه  12.5تعرف ىلع أكبر صفقة لتوطين الصناعة محليا باستثمارات  

 (الشروق) جنيه.. وشعبة البقالة: غير مبررة 1000ارتفاع سعر طن األرز 

  

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/6083956
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052022&id=e6803e34-0cec-4efa-a405-f4134f0e77e1
https://www.elwatannews.com/news/details/6084877
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052022&id=6a7ef405-972b-493a-a432-f0fc445c1aa9
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 ي حور املجتمع ت املاور تط
 التعليم 

 )املصري اليوم(  صف الثاني الثانويت الم امتحاناسقوط سيست

 الصحة 

لتجهيز   اإلماراتية  و»سكوب«  »فاكسيرا«  بين  اتفاقية  توقيع  الغفار« يشهد  »عبد 
 ( الوطن) لقاحات مصانع ال

 ()الوطن  الطبية خالل شهر ةاملسؤولي »صحة البرملان«: انتهاء قانون 

ونا ينتهي  تأثير لقاح كور  ع الوبائي« بمصر.. ويؤكد:وضين يكشف »العوض تاج الد 
 )املصري اليوم( أشهر )فيديو( 6بعد 

  ة األطباء: لسنا مع قرار إغالق املستشفى املتسبب يف وفاة مارينا صالح نقاب
 (الشروق)

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/2595929
https://www.elwatannews.com/news/details/6084007
https://www.elwatannews.com/news/details/6083764
https://www.elwatannews.com/news/details/6083764
https://www.elwatannews.com/news/details/6083764
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2595975
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052022&id=1268a8c0-f91b-481e-956e-64eff8b3fea6
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 ياحة الس

وتحد  للسياحة  األىلع  املجلس  تشكيل  بإعادة  جمهوري  اختصاصاته  قرار  يد 
 الشروق()

 اعةالزر

 آالف كيلو متر ترع   5مليار جنيه استثمارات العام املالي املاضي.. وتأهيل    15الري:  
 )الوطن(

 أخرى

 ( الوطن) محافظات 4انقطاع مياه الشرب يف 

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=12052022&id=c33e299e-38f5-4f4f-ad08-c293b755efba
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052022&id=c33e299e-38f5-4f4f-ad08-c293b755efba
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052022&id=c33e299e-38f5-4f4f-ad08-c293b755efba
https://www.elwatannews.com/news/details/6083737
https://www.elwatannews.com/news/details/6084844
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 العسكري  املشهدت اتطور 
اليوم  )  أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا إلحدى وحدات املنطقة املركزية العسكرية

 ( السابع

 )الشروق( الهيئة العربية للتصنيع: فتح آفاق جديدة من التعاون مع تايالند

للتصنيع«: وزعنا   اإلنتاج املحلي ىلع    50»العربية   محافظات   10جهاز تنفس من 
 (الوطن)

 

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/2022/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9/5759490
https://www.youm7.com/story/2022/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9/5759490
https://www.youm7.com/story/2022/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9/5759490
https://www.youm7.com/story/2022/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9/5759490
https://www.youm7.com/story/2022/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9/5759490
https://www.youm7.com/story/2022/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9/5759490
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052022&id=7155140e-1b11-4231-b9b0-7f9aaae959cc
https://www.elwatannews.com/news/details/6084523
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 تطورات املشهد السيناوي
 (ي اليوماملصر) إغالق معبر رفح البري للعطلة األسبوعية

 

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/2596426
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 تطورات املشهد األمني 
  بأسوان يف مبالغ مالية    القبض ىلع »مستريح املواشي«.. نصب ىلع املواطنين

 ألهرام( )بوابة ا

 )الوطن(   آخرين يف قضية فض رابعة  12ملتهم وبراءة    5متهما و  52لـ  سنة    15السجن  

ج الفوري عن سجناء الرأي )كتاب  منظمة “القلم” تطالب السلطات املصرية باإلفرا
 )درب( وشعراء وصحفيون ومدونون خلف القضبان(

 ( الوطن)  . وسنفتح ملف الحبس االحتياطيطلب.   900لجنة العفو الرئاسي: نفحص  

ن ىلع ذمة قضية  يتم يومه األخير من عقوبة السج   م عبد الحكيالطالب جمال  
 )درب( “تيران وصنافير”.. وخالد علي: ربنا يهون عليه ويرد كل غايب ألهله

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/3511632.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3511632.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3511632.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6083869
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7/
https://www.elwatannews.com/news/details/6084703
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1/
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عضو لجنة العفو: ال يوجد معتقلون سياسيون يف مصر.. واالختفاء القسري مصطلح  
 ( الشروق) يصدر إلدانة الدولة

مصر:   يف  القهر"  واألقسام   178حصاد  بالسجون  وفيات  وخمس  العربي  )  انتهاكًا 
 ( الجديد

 ( املنصة)  أمام البرملان األوروبي: نواب مصريون يبررون تراجع حقوق اإلنسان بالفقر

تعرض للتعدي من نائب مأمور سجن شديد الحراسة بكرة    حلفتاعبد اخالد علي: عالء  
 ( درب) رغم إضرابه عن الطعام.. وسنتقدم ببالغ للنائب العام

  

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=13052022&id=b6bca464-133c-4541-9b30-c558eaf9b8c9
https://www.alaraby.co.uk/society/%22%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1%22-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-178-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/society/%22%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1%22-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-178-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/society/%22%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1%22-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-178-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/society/%22%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1%22-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-178-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/society/%22%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1%22-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-178-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/society/%22%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1%22-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-178-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://wwww.almanassa.run/ar/story/17754
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a-%d9%85%d9%86/
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 7 ........................................................................................................................................ السياحة
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ي 
ب ف   7 ...................................................................................... محافظات )الوطن(   4انقطاع مياه الشر

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

 إلحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية )اليوم السابع(أسا
ً
 عمليا

ً
 8 ............................. مة عسكر يشهد بيانا

وق(ون مع تايالنالهيئة العربية للتصنيع: فتح آفاق جديدة من التعا  8 ................................................. د )الشر

 8 ............................ محافظات )الوطن( 10جهاز تنفس من اإلنتاج المحلي عل  50»العربية للتصنيع«: وزعنا 

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 

ي للعطلة األسبوعية )المرصي اليوم(  9 ...................................................................... إغالق معي  رفح الي 

  
 10 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي مبالغ مالية بأسوان )بوابة األهرام(
«.. نصب عل المواطنير  ف  ي

يــــح المواسر  10 ..................... القبض عل »مسير

ي قضية فض رابعة )الوطن(  12لمتهم وبراءة    5متهما و 25سنة لـ  15السجن 
 10 ................................ آخرين ف 

منظمة “القلم” تطالب السلطات المرصية باإلفراج الفوري عن سجناء الرأي )كتاب وشعراء وصحفيون ومدونون  

 10 ............................................................................................................... خلف القضبان( )درب( 

: نفحص   10 .................................. لب.. وسنفتح ملف الحبس االحتياطي )الوطن(ط 900لجنة العفو الرئاسي

: ربنا  الطالب جمال عبد الح ”.. وخالد علي ان وصنافير كيم يتم يومه األخير من عقوبة السجن عل ذمة قضية “تير

 10 ........................................................................................... يهون عليه ويرد كل غايب ألهله )درب(

وق( ي مرص.. واالختفاء القشي مصطلح يصدر إلدانة الدولة )الشر
عضو لجنة العفو: ال يوجد معتقلون سياسيون ف 

 ............................................................................................................................................ 11 

ي مرص: 
 وخانت  178حصاد القهر" ف 

ً
ي الجديد(هاكا  11 .............................. مس وفيات بالسجون واألقسام )العرب 

رون تراجع حقوق اإلنسان بالفقر )المنصة( : نواب مرصيون يي  ي لمان األوروب   11 .................................. أمام الي 

: عالء عبد الفتاح تعرض للتعدي من نائب مأمخا ابه عن الطعام.. لد علي ور سجن شديد الحراسة بكرة رغم إض 

 11 ............................................................................................... وسنتقدم ببالغ للنائب العام )درب(
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