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 August 2020 5||  144العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 توتر عالقات مصر والكويت.. غضب متبادل وجهود الحتواء األزمة    
 سبب مصر والسودان تعلقان اجتماعات سد النهضة.. لهذا ال  
 هيرست: كيف أصبح سد النهضة اإلثيوبي نكبة مصر؟  
 بينها مصر: روسيا تسعى إلقامة قواعد عسكرية يف دول أفريقية  
 ليبيا: قبائل "التبو" ترفع دعوى قضائية دولية ضد حفتر  
 بئر العبد رابعة يف  ىلع    ه عن الهجوم الذي نفذ كشف تنظيم الدولة   
 : أنظمة القمع العربي تعاقب املعارضين بالضغط ىلع عائالتهم  

 

 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
 )الشروق(  إثيوبيا: أرسلنا املبادئ التوجيهية مللء سد النهضة إلى مصر والسودان

 )الشروق( األسبق: مياه الشرب يف السودان تأثرت بسبب ملء سد النهضة    وزير الري

 )روسيا اليوم( مصر تعلق مفاوضات سد النهضة بسبب مخالفة إثيوبيا لالتفاقات 

 )بوابة األخبار(  املصري السعوديتعيين عوض زين متحدثا رسميا ملجلس األعمال 

 ( 21)عربي توتر عالقات مصر والكويت.. غضب متبادل وجهود الحتواء األزمة

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=04082020&id=f992823d-8088-4015-8139-e9b1b68c1c19
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04082020&id=dc9ad493-7722-451d-82b0-10340337433c
https://arabic.rt.com/middle_east/1141230-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3092663/1/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://arabi21.com/story/1290428/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
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 )بوابة األخبار( يف لبنان الخارجية: مستشفى ميداني مصري يستقبل املصابين 

 )بوابة األخبار( السيسي يعزي حكومة وشعب لبنان يف حادث انفجار بيروت

 )روسيا اليوم(  القاهرة تعلن مقتل مواطن مصري بانفجار بيروت

 )الشروق(  مصر وقبرص تناقشان اإلعداد إلقامة خط أنابيب بحري مباشر بينهما

 )اليوم السابع(   ويؤكد تسخير اإلمكانات ملساعدة لبنان يعزى ميشيل السيسي

 ( 21عربي) مصر والسودان تعلقان اجتماعات سد النهضة.. لهذا السبب 

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/3092831/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3092697/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%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%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://arabic.rt.com/middle_east/1141225-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05082020&id=3fde38a5-456a-4e64-b45b-372977287bd0
https://www.youm7.com/story/2020/8/5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9/4913283
https://arabi21.com/story/1290615/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
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 (21)عربي هيرست: كيف أصبح سد النهضة اإلثيوبي نكبة مصر؟ 

 
  

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/1290601/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AA:-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( قيادية بالوفد: دعوات مقاطعة انتخابات الشيوخ مصيرها الفشل

جنيه مليار    30التوسع يف إنشاء الجامعات األهلية بتكلفة    ىلعيوافق    السيسي
 بوابة األخبار( )

 )الشروق( توقعات بطرح قانون تقسيم الدوائر ىلع البرملان عقب انتخابات الشيوخ

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/3092687/1/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF--%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3092673/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3092673/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3092673/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05082020&id=000cf2cf-ee67-4340-9233-5dbf97ad3878
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  يون دينار ملعالجة املياهمل  75"النواب" توافق ىلع قرض كويتي بـ  

 )الوطن(  أشهر 6مليار دوالر قيمة صادرات مصر من األغذية يف  1.8برزي: 

الضريبية   »الفاتورة  منظومة  تطبيق  نوفمبر  »املالية«:  يف  إجبارًيا  اإللكترونية« 
 )املصري اليوم(

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/4934566
https://www.elwatannews.com/news/details/4934080
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2006294
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

 )الوطن(  خطأ يف نتيجة اللغة العربية بالثانوية.. ومصدر: نتدارك األمر

 الصحة 

 خبار()بوابة األ حالة وفاة  24و حالة جديدة لفيروس كورونا..  112الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األهرام(شيخ األزهر يقدم خالص التعازي إلخواننا بلبنان 

 السياحة 

 )الجزيرة(  مصر ترد ىلع إلون ماسك بعد تغريدته الساخرة عن األهرامات

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/4934728
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3092811/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-112-%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-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88-24-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3092811/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-112-%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-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88-24-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3092811/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-112-%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-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88-24-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2445776.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 )اليوم السابع(   آالف راكب   10رحالت لنقل    104مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول  

 األقباط

 )بوابة األهرام( دث االنفجار بلبنانتواضروس يقدم خالص التعزية يف ضحايا حا

 أخرى

 )املصري اليوم( وفاة مصري واختفاء آخر جراء انفجار بيروت 

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/2020/8/5/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-104-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-10/4913339
http://gate.ahram.org.eg/News/2445797.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2006635
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الجزيرة(  بينها مصر: روسيا تسعى إلقامة قواعد عسكرية يف دول أفريقية

 )الجزيرة( ليبيا: قبائل "التبو" ترفع دعوى قضائية دولية ضد حفتر

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
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 تطورات املشهد السيناوي
د الجديد من مجلة "النبأ" عن الهجوم الذي نفذته  كشف تنظيم الدولة يف العد-

 )الرابط(عناصر تنظيم والية سيناء ىلع نقطة رابعة يف مدينة بئر العبد. 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1288930730895126528/photo/2
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 تطورات املشهد األمني 
 )درب( عاًما من املعافرة 72الحبس.. د. حازم حسني عيد ميالده الثاني يف 

 ( 21)عربي شخصية عاملية تطالب مصر باإلفراج عن الناشطة سناء سيف 200

FP ( 21)عربي  : أنظمة القمع العربي تعاقب املعارضين بالضغط ىلع عائالتهم 

  

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%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-72/
https://arabi21.com/story/1290421/200-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D9%81
https://arabi21.com/story/1290557/FP-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85
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