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 رــمص
 April 2020 21||  074العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 ليس بينها العمالة املصرية: القاهرة تسير رحالت لعودة العالقين بالخارج  
 "البترول": خفض إنتاج الغاز من الحقول لتراجع معدالت التصدير  
  بدء تجارب عالج مرضى كورونا باستخدام بالزما املتعافين 
 عامل بسبب كورونا  1000غلق مصنع سيراميك وعزل  
 يوما  14مال بكورونا وغلق املصنع عا 12ري مصر تعلن إصابة -كي-الفاش 
 FT ألف طن من وقود الطائرات إلى حفتر  11: اإلمارات نقلت 
 رجائي عطية يطالب مصلحة السجون بأسماء املحامين املتهمين  

 

 فى هذا العدد:

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

بإيجاز أهم نشرة يومية ترصد 
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://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
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
 )بوابة األخبار(رحلة استثنائية لعودة العالقين  11الخميس.. وزارة الطيران تسير 

 بوابة األخبار()بالسعودية . رحلة خاصة لعودة املصريين العالقين األربعاء.

 )بوابة األخبار(اليوم.. رحلة خاصة لعودة املصريين العالقين يف بيروت 

 (الجزيرة) ليس بينها العمالة املصرية: القاهرة تسير رحالت لعودة العالقين بالخارج

  

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/3035572/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3..-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-11-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035572/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3..-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-11-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035778/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-..-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035777/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035777/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC


1 | P a g e  

 موجز الصحافة
 April 2020 21 || 074العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 )الشروق( متحدثا رسميا للوزارة« عبدالله حسن»األوقاف: تكليف 

 )الوطن( وزير األوقاف: ال مجال لفتح املساجد أو صالة التراويح يف رمضان

 )بوابة األهرام( انتصار السيسي تهنئ الشعب املصري بمناسبة شم النسيم

 شروق()ال املشاركات ليست بالضرورة أن تكون مالية«: تحيا مصر»متحدث 

 )الشروق(الحكومة تحسم جدل فتح باب التسجيل ملنحة العمالة غير املنتظمة 

 )بوابة األهرام("أبو شقة": رئيس حزب الوفد املتحدث الرسمي الوحيد 

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=20042020&id=a20a7754-96ee-478e-8fe6-edd43c62857b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=a20a7754-96ee-478e-8fe6-edd43c62857b
https://www.elwatannews.com/news/details/4710095
https://www.elwatannews.com/news/details/4710095
http://gate.ahram.org.eg/News/2398007.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398007.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=aac0e75f-a2c9-47c1-acc0-8bce93e675d9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=906f3402-0eaf-4122-a95b-bee98dea1389
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=906f3402-0eaf-4122-a95b-bee98dea1389
http://gate.ahram.org.eg/News/2398245.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398245.aspx
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 )الوطن( حسم "قوانين كورونا"البرملان يعود لالنعقاد اليوم ل

  

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/4709995
https://www.elwatannews.com/news/details/4709995
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 ات املشهد االقتصاديتطور
 )الوطن( "البترول": خفض إنتاج الغاز من الحقول لتراجع معدالت التصدير

 وابة األهرام()ب يطالب باالستفادة من انخفاض أسعار النفط العاملية فرج عامر

 )بوابة األهرام(شركات التمويل ضد شكوى للرقابة املالية وللداخلية 

 )الشروق(« B2»تثبت تصنيفها لالقتصاد املصري عند « موديز»

 )املصري اليوم(وم قناة السويس يدعو لتخفيض رس« للدراسات االقتصادية املصري»

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/4709979
https://www.elwatannews.com/news/details/4709979
http://gate.ahram.org.eg/News/2398220.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398165.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398165.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=0acfadca-9d26-4ea8-8cce-f31a5cf9a46e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=0acfadca-9d26-4ea8-8cce-f31a5cf9a46e
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1970372
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1970372
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 (مصر العربية) األمريكي؟املصري بانخفاض سعر النفط  هل يتأثر االقتصاد

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1540141-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )بوابة األهرام( وفاة الكاتب عمرو عبد السميع

 التعليم

 )الوطن( جامعة القاهرة تحيل بطلة "تيك توك" افتحي الكاميرا إلى التحقيق

 الصحة

 رونا باستخدام بالزما املتعافينيعلن بدء تجارب عالج مرضى كو السيسيمستشار 
 )بوابة األخبار(

 )الوطن( ة بهأبو العال: لن يبخل أحد املتعافين من كورونا بالتبرع بالبالزما الخاص

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2398312.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398312.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4709517
https://www.elwatannews.com/news/details/4709517
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035675/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4710263
https://www.elwatannews.com/news/details/4710263
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 )بوابة األخبار( حالة 3333لـ الصحة: ارتفاع إصابات كورونا يف مصر 

 )الوطن( رفع الحجر الصحي عن قرية املعتمدية بكرداسة

 )الشروق( مقار كمستشفيات عزل ملجابهة كورونا 9الحكومة: االنتهاء من تجهيز 

 )الشروق(يوما  14املصنع  وغلقعامال بكورونا  12ري مصر تعلن إصابة -كي-الفاش

 )الشروق(عامل بسبب كورونا  1000غلق مصنع سيراميك وعزل 

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/3035643/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%803333-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035643/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%803333-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4710539
https://www.elwatannews.com/news/details/4710539
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=24073750-f0e4-433f-a940-65b43f162411
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=24073750-f0e4-433f-a940-65b43f162411
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=e33e86f9-d097-4c03-a559-98f6032e4dd7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=e33e86f9-d097-4c03-a559-98f6032e4dd7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=cf2d914d-2cb2-4301-a75f-be533f94d83d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=cf2d914d-2cb2-4301-a75f-be533f94d83d
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 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( ؟«كورونا»هل توقف مشروع القطار املكهرب بسبب 

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/3035764/1/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%9F..--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82--%D8%AA%D8%B1%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035764/1/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%9F..--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82--%D8%AA%D8%B1%D8%AF
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األخبار( لتحرير سيناء 83الـ احتفاالت القوات املسلحة بالعيد « لوجو»ننشر 

 )الشروق( ملجلس النواب ٤اإلنتاج الحربي تصنع كبائن تعقيم األفراد.. وتسلم 

FT (21)عربي ألف طن من وقود الطائرات إلى حفتر 11: اإلمارات نقلت 

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/3035600/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1--%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88--%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8038-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035600/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1--%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88--%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8038-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=53d18a64-6828-4ea4-8714-8dd805c1bc9b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=53d18a64-6828-4ea4-8714-8dd805c1bc9b
https://arabi21.com/story/1262830/FT-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D9%84%D8%AA-11-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
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 تطورات املشهد األمني
 )الشروق( «كلنا واحد»من  12الداخلية تواصل تفعيل املرحلة 

 )بوابة األهرام(امين املتهمين رجائي عطية يطالب مصلحة السجون بأسماء املح

 )اليوم السابع( الداخلية تضبط الطالبة "حنين" لتحريضها ىلع الفسق والفجور

 
 

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=20042020&id=34c3ece2-ec99-45d7-b39d-bf949eb77cd3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=34c3ece2-ec99-45d7-b39d-bf949eb77cd3
http://gate.ahram.org.eg/News/2398224.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398224.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/4/21/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%B1/4735831
https://www.youm7.com/story/2020/4/21/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%B1/4735831
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