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 November 2020 4||  208العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 % وارتفاع التضخم 0.5توقعات بخفض "املركزي" لـ سعر الفائدة   
 atcقطاًرا بسبب    17السائقون يخافون من تحّمل مسؤولية الحوادث.. تأخر   

 . وزير الدولة للقوات املسلحة البريطانية   فريد يلتقي الفريق محمد   
 . ملصر   Su-35تسليم مقاتالت   
 . Meko-A200ENأملانيا تنتهي من بناء الفرقاطة املصرية األولى   
 . الشيخ زويد ب جرافة تابعة للجيش املصري  يستهدف  والية سيناء   
 خاوف من اغتيال املعارض املصري حازم حسني بعد إخالء سبيله م  
 معتقل سياسي   400مصر: قرار بإطالق سراح أكثر من   

 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( السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنما بمناسبة ذكرى االستقالل 

 )اليوم السابع(  االغتياالت والقتل بدم بارد ألهالي غزة"حماس" تاريخ أسود من 

 )الوطن(  عاما من نشر الفوضى واإلرهاب  33حماس.. 

 )بوابة األهرام( رقية للرئيس الجزائري لالطمئنان ىلع صحتهالسيسي يرسل ب

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=03112020&id=8fbdfe72-ed28-47b0-9aa3-25bfe7898afc
https://www.youm7.com/story/2020/11/3/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/5050646
https://www.elwatannews.com/news/details/5021663
http://gate.ahram.org.eg/News/2523594.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(  برامج التفاقية الهجرة غير النظامية لجهاز تنمية املشروعات 3

بالغاز  تعمل  بأخرى  القديمة  السيارات  استبدال  تطبيق  بدراسة  يوجه    السيسي 
 )الوطن(

واشتعال  الثانية..  املرحلة  بالخارج يف  املصريين  تصويت  اإلعادة    انتهاء  بـ  جولة 
 الوطن( ) األولى"“

  رئيس الوزراء يراجع االشتراطات البنائية الجديدة يف القاهرة والجيزة واإلسكندرية 
 )املصري اليوم(

  

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/3152139/1/3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/5021654
https://www.elwatannews.com/news/details/5022308
https://www.elwatannews.com/news/details/5022308
https://www.elwatannews.com/news/details/5022308
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2079742
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام( محمد فريد رئيسا التحاد البورصات العربية

 )الوطن(  نوفمبر الحالي 17عيد البترول" “ بـ االحتفال 

 )الوطن(  ارتفاع التضخم و% 0.5توقعات بخفض "املركزي" لـ سعر الفائدة  

 األخبار(  )بوابة تحذير من البنك املركزي للبنوك بشأن تمويل مبادرة السياحة

)بوابة  مليون جنيه من »تنمية املشروعات« واالتحاد األوروبي لتشغيل الشباب    140
 األخبار(

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/2523481.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5021390
https://www.elwatannews.com/news/details/5021633
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3152270/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%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%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3152146/1/140-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86--%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3152146/1/140-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86--%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
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 )الشروق(  مليارات جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع تعدين الرمل 3

  

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=03112020&id=6c1366d8-3971-4320-b7ab-c70e8d643069
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

 )الجزيرة(  غضب طالبي واتهامات ألستاذ جامعي بإهانة القرآن

  الحكومة تنفى إغالق املدارس والجامعات بدءًا من منتصف نوفمبر بسبب كورونا 
 )اليوم السابع( 

 الصحة 

 )بوابة األهرام(  وفاة  14حالة جديدة لفيروس كورونا.. و 197»الصحة«: تسجيل 

 )الشروق(  املصرية لتخفيف تداعيات كورونا الدولةالعمل الدولية: نعمل مع 

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/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.youm7.com/story/2020/11/4/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8/5051586
http://gate.ahram.org.eg/News/2523656.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112020&id=bbb0e381-6fe1-4a69-aeac-735c31f16ff9
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 مؤسسات دينية 

الل الشرع   هعبد  أحكام  ليسوا مستثنين من  الفنانون  الجونة:    رشدي عن مهرجان 
 )الوطن(

 )الوطن(  لعامةمصير إمام التحريض ىلع اإلرهاب.. الفصل والتحويل للنيابة ا

 الطرق واملواصالت

تأخر   الحوادث..  تحّمل مسؤولية  من  يخافون  بسبب جهاز    17السائقون    atcقطاًرا 
 )املصري اليوم(

 )بوابة األخبار(  عربة قطارات روسية جديدة الشهر الجاري 17رسالن: وصول 

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/5020847
https://www.elwatannews.com/news/details/5021249
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2079535
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3152776/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5---%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86--%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-17-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 األقباط

 )بوابة األخبار( تواضروس يستقبل مدير املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية

 )بوابة األخبار(تواضروس يستقبل سفير مصر فى قبرص 

 )بوابة األخبار(  تواضروس يدشن كنيسة القديسة دميانة بشبرا

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/3152335/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%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%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3152327/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%A0%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3152841/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار(  الفريق محمد فريد  يلتقي وزير الدولة للقوات املسلحة البريطانية

بالبحر    الشماليالبحرية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق األسطول  
 )اليوم السابع( املتوسط

 )الدفاع العربي(  EN200A-Mekoأملانيا تنتهي من بناء الفرقاطة املصرية األولى 

 )الدفاع العربي( ملصر Su-35سليم مقاتالت ت

 )األهرام(  مليار جنيه  15.5الوزير محمد مرسي: إيرادات اإلنتاج الحربي بلغت نحو  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3152090/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%C2%A0%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%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%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2020/11/3/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1/5050280
http://www.defense-arabic.com/2020/11/01/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
http://www.defense-arabic.com/2020/10/30/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-su-35-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-f-35-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B6/
http://gate.ahram.org.eg/News/2523381.aspx
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 )بوابة األهرام( "اإلنتاج الحربي" تكرم دكتور محمد محمود والفنانة إسعاد يونس

 

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/2523433.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
استهدف تنظيم والية سيناء كاسحة ألغام للجيش املصري قرب حاجز )أبو رشود(.  -

 الرابط

الخرافين  - تابعة للجيش املصري قرب حاجز  استهدف تنظيم والية سيناء جرافة 
 الرابط شرق مدينة الشيخ زويد. 

 

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/1323895214793252866/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1323641490116169729/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي مخاوف من اغتيال املعارض املصري حازم حسني بعد إخالء سبيله

 ة( )الجزير معتقل سياسي  400مصر: قرار بإطالق سراح أكثر من 

 )الجزيرة(   القاضي والد "طفل املرور" يوجه رسالة "لجموع الشعب" بشأن أفعال نجله

 )الوطن(  يوما 15تجديد حبس أصدقاء "طفل املرور" 

  

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/1312096/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-400-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-400-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-400-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/5022731
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