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 July 2021 27||  385العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 هيرست: ما فعله قيس سعّيد ال يختلف عن انقالبي مصر وتركيا  
 حمدين صباحي ينتقد ما جرى بتونس ويقدم نصيحة.. وردود  
 % 4د. أشرف حاتم رئيس صحة النواب: نسبة التطعيم يف مصر أقل من   
  إرادة التونسيين حرام شرعا اتحاد علماء املسلمين: االنقالب لع  
 روسيا ترفض محاوالت ربط تعاونها العسكري مع إثيوبيا بنزاع سد النهضة  
 شمال سيناء عن عملياته خالل األيام املاضية يف  يكشف    تنظيم الدولة  
 آخرين يف قضية »الجوكر«   102اليوم.. محاكمة محمد علي و  
 أول بالغ ضد إيمان البحر درويش: تطاول لع أجهزة الدولة  

 
 

 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
 ( 21)عربي هيرست: ما فعله قيس سعّيد ال يختلف عن انقالبي مصر وتركيا

 )الشروق(  إلى السيسي هعبد اللوزير الخارجية األردني ينقل رسالة من امللك 

 )بوابة األخبار(  رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان

النهضة  ملف سد  تطورات  آخر  لبحث  القاهرة  تصل  السودان  خارجية جنوب    وزيرة 
 )الشروق(

 ( 21)عربي ؟ 2013اريو انقالب مصر هل تتشابه أحداث تونس مع سين

 ( 21)عربي .. وأضرار بالسودانإثيوبيا تدعو إلى التبرع ملواصلة ملء السد

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/1374534/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072021&id=8bf487ab-55d5-483c-a7b0-4e7433bfc3bc
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3439892/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072021&id=5dace3a2-b2b6-428a-98fd-bf248285f9db
https://arabi21.com/story/1374442/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2013
https://arabi21.com/story/1374288/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7
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 لم تتخذ قراًرا بشأن مصر.. الكويت تسمح بتسيير رحالت طيران مباشر إلى دولتين 
 )املصري اليوم(

ت التعاون مع كل  توجيهات رئاسية ببذل كل الجهد لتنمية وتطوير عالقا مدبولى: 
 )املصري اليوم( الدول األفريقية

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/2385554
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2385513
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 تطورات السياسة الداخلية
)بوابة    البرملان يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات ومنع إنشاء سدود 

 األخبار(

الواردات وتوفير  القومي إلحالل  السيسي يتابع جهود توطين الصناعة والبرنامج 
 )بوابة األهرام( مستلزمات اإلنتاج

 )الوطن(  ترقب يف الشارع لقرارات الحكومة بشأن موعد إحالل »التوك توك«

 )الشروق(  املكافأةاب توصي بتطبيق الحد األدنى لألجور لع خطباء دينية النو

 )الشروق(  الرقابة املالية تعلن تفاصيل مشروع تعديالت قانون التمويل العقاري

األجور   بتعديل  للمطالبة  إضراب  يدخلون يف  باإلسكندرية  لورد  عمال شركة 
 )درب( دمات تعلن تضامنها معهم وتثبيت العمالة املؤقتة.. ودار الخ

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/3439627/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%88-%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3439627/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%88-%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-
https://gate.ahram.org.eg/News/2876444.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5602195
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072021&id=e774e3b6-bf52-4f36-a5eb-ad879c1efb91
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072021&id=02276f64-37e9-4ddd-a22a-9cd682c31ec9
https://daaarb.com/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%af%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a5/
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 ( 21)عربي حمدين صباحي ينتقد ما جرى بتونس ويقدم نصيحة.. وردود 

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/1374585/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF
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 املشهد االقتصاديتطورات 
 )بوابة األهرام( مليار جنيه يف ختام تعامالت اليوم   1.4املصرية تخسر  البورصة

وسندات   خزانة  أذون  يطرح  املوازنة   21.5بـ  »املركزي«  عجز  لتمويل  جنيه    مليار 
 )الوطن(

من املؤسسة العربية املصرفية    اإلجبارييوما لعرض الشراء    20البورصة تمنح مهلة  
 )املصري اليوم( لبلوم مصر

 )بوابة األهرام(  % نموا بصادرات الرخام املصري لليبيا 323

بـ   الذهب«  لـ»تعدين  األجل  طويل  صندوقا  تنشئ  المانشا  دوالر  1.4شركة   مليار 
 )الوطن(

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/2876190.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5601799
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2385110
https://gate.ahram.org.eg/News/2876552.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5602636
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 )الوطن( عقود للبحث عن الذهب مع ثاني أكبر شركة عاملية   4مصر توقع 

  

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/5603806
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  معتز عبد الفتاح: الديمقراطية يف تونس كانت زائفة

 التعليم 

 )بوابة األهرام( العامة إنجليزي الثانويةتسريب امتحان

 الصحة 

%.. وُنحذر من  4د. أشرف حاتم رئيس صحة النواب: نسبة التطعيم يف مصر أقل من  
 )درب(موجة كورونا القادمة 

 )بوابة األخبار(  وفيات 7حالة جديدة بفيروس كورونا.. و  35الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )الجزيرة(  اتحاد علماء املسلمين: االنقالب لع إرادة التونسيين حرام شرعا

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=27072021&id=f430f829-eef8-4664-813a-73cdd785fca7
https://gate.ahram.org.eg/News/2875902.aspx
https://daaarb.com/%d8%af-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%b9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3440431/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-35-%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%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2021/7/26/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 السياحة 

 ()بوابة األهرام هولندا الىفرعونية مهربة  أثريةد قطعة تفاصيل استردا

  وفد روسي يزور القاهرة استعدادا الستئناف حركة الطيران إلى املنتجعات املصرية 
 )اليوم السابع( 

 أخرى

ا الجيزة: عقار  البحث عن ضحايا محافظة  ترميم وجارى  قرار  له    لوراق املنهار صادر 
 )اليوم السابع( 

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/2876686.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2876686.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2876686.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/7/26/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA/5403054
https://www.youm7.com/story/2021/7/27/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89/5403433
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )وسيا اليوم( مصر؟ " مقاتالت "رافال" يف 35 -هل هاجمت "سوخوي 

   تايفون”مصر من العمالء املحتملين للطائرة املقاتلة األوروبية “يوروفايتر 
 )الدفاع العربي( 

   روسيا ترفض محاوالت ربط تعاونها العسكري مع إثيوبيا بنزاع سد النهضة
 لدفاع العربي( )ا

  السيسي يلتقي بيتر لورسن لبحث سبل تطوير منظومة الصناعات البحرية املصرية 
 )العربي(

 )بوابة األخبار(قبول دفعة جديدة باملعاهد الصحية للقوات املسلحة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1254817-%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%8A-35-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80rt/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/24/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/26/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/26/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/26/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1/
http://www.aldefaaalarabi.com/show17578
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3439813/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5
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 تطورات املشهد السيناوي
يف العدد الجديد من مجلة النبأ التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية، كشف التنظيم -

   )الرابط(عن عملياته خالل األيام املاضية يف محافظة شمال سيناء. 

هريج نقل ماء للجيش املصري جنوب حاجز  أعلن تنظيم والية سيناء استهداف ص -
 )الرابط( الخرافين يف منطقة 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/1416624041713147908/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1416983699225198595/photo/1


10 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 July 2021 27 || 385العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد األمني 
 ر()بوابة األخبا آخرين يف قضية »الجوكر« 102اليوم.. محاكمة محمد علي و

 )الوطن(  أول بالغ ضد إيمان البحر درويش: تطاول لع أجهزة الدولة

 (الوطن)سبتمبر    6لـ  مد أجل الحكم يف استئناف النيابة لع براءة سيدة املحكمة  

  

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/3440483/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8810
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3440483/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8810
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3440483/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8810
https://www.elwatannews.com/news/details/5602144
https://www.elwatannews.com/news/details/5602744
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