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 December 2022 16||  729العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

افق ىلع تخصيص األراضي للمستثمرين األجانب  “سي إن بي سي”: مصر تو  
 دون التقيد باملزايدات شرط سداد قيمتها بالدوالر  

 يهود أميركا يطلبون من السيسي العمل إلطالق سراح أسرى االحتالل بغزة   

 .. األسوأ بالتاريخ  2022" ترصد أخطاء السيسي االقتصادية يف  21"عربي  

 الذهب مع خسارة الجنيه املصري لقيمته    ميدل إيست آي: جنون يف شراء  

ـ    - ختام فعاليات التدريب »املصري     «  2السوداني« »حارس الجنوبـ 

 جيش االحتالل يقتل إسرائيليا قرب الحدود.. "اعتقدوا أنه مصري"   

 أسرة معتقل مصري بالسودان تكشف كواليس اعتقاله وترحيله  

 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
األراضي للمستثمرين األجانب دون  “سي إن بي سي”: مصر توافق ىلع تخصيص  

 )درب( التقيد باملزايدات شرط سداد قيمتها بالدوالر

 )الشروق( وزيرة الهجرة تبحث تخصيص أرض لنادي املصريين يف أبو ظبي

توقع شراكة استراتيجية مع »جيديا« السعودية لتنمية سوق املدفوعات    اليو«ڤ»
 )الشروق(  الرقمية يف مصر

للطيران  الدولية  باملنظمة  البيئة  حماية  لجنة  رئيس  نائب  بمنصب  تفوز  مصر 
 )اليوم السابع( املدني

 ( باربوابة األخ) السيسي: هناك ارتباط وثيق بين األمنين الغذائي واملائي

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%b3%d9%8a-%d8%a5%d9%86-%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122022&id=60a4e40c-4294-49fc-90b7-b05a0e3c7072
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122022&id=ec8afa3e-d3cf-4446-a0db-e350b80ecaf0
https://www.youm7.com/story/2022/12/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/6011679
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3967290/1/%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%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
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 ( بوابة األخبار) السيسي يستقبل ليندسي جراهام عضو مجلس الشيوخ األمريكي

عام ىلع    ١٠٠السيسي يشارك بمأدبة عشاء غرفة التجارة األمريكية بمناسبة مرور  
 ( بوابة األخبار) تأسيس العالقات

 دعم جهود املجلس الرئاسي الليبي   يشدد ىلع موقف مصر الثابت من  السيسي
 )بوابة األخبار( 

العمل   السيسي  من  يطلبون  أميركا  بغزة إليهود  االحتالل  أسرى  سراح    طالق 
 ()جيروزاليم بوست 

 ( الوطن) هامش القمة األفريقية األمريكية السيسي يلتقي جو بايدن ىلع

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/3967239/1/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3967316/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3967228/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%86-%C2%A0%D8%AF%D8%B9%D9%85-
https://www.google.com.tr/amp/s/m.jpost.com/breaking-news/article-725026/amp?espv=1
https://www.elwatannews.com/news/details/6372913
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 طورات السياسة الداخليةت

 )الوطن(  مليار جنيه ىلع الحوكمة 30أنفقت أكثر من  ةاإلدارية": الدول»الرقابة 

  تعاون مع »الشباب والرياضة« و»التعليم العالي«  »الرقابة اإلدارية« توقع اتفاقيتي 
 )الوطن(

قرار جمهوري بإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجيستية بناحية كوم أبو راضي ببني  
 )الشروق(  سويف

  ة بـ” الضريب   القضاء اإلداري يؤجل دعاوى املحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزامهم 
 )درب( يناير املقبل 12” لجلسة  اإللكترونية

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/6372507
https://www.elwatannews.com/news/details/6372382
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122022&id=3f574ed1-cb58-46f6-b315-c9ab472f4276
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%a4%d8%ac%d9%84-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%88/
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  مليار جنيه قيمة الديون املستحقة والبد من إجراءات قوية لتحصيلها   465نائبة:  
 ( بوابة األخبار)

للتوقيع.. منظمات وأحزاب ونقابيون يطالبون بحوار مجتمعي حول قانون العمل  
 (درب) الجديد: نصوصه تزيد من إهدار الحقوق وتمهد ملزيد من التسريح

  

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/3967036/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-465-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%C2%A0%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82
https://daaarb.com/%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( غاز بحقل نرجسوزير البترول يعلن تفاصيل كشف كبير لل

 )بوابة األخبار( عامة لالستثمار واملناطق الحرة  حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة ال

 )بوابة األخبار( ملدة أسبوعين: مهلة أخيرة للشركات امللزمة بالفاتورة اإللكترونية 

 )الوطن( األحد لسد عجز املوازنة مليار جنيه  7.52بـ »املركزي« يطرح أذون خزانة 

شركة منذ أكتوبر    2500لـ  مليار جنيه مساندة تصديرية    42.5وزير املالية: صرفنا  
 )الشروق( وحتى اآلن 2019

 ( 21)عربي: جنون يف شراء الذهب مع خسارة الجنيه املصري لقيمته  ميدل إيست آي

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/3966775/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3966660/1/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3966757/1/%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-
https://www.elwatannews.com/news/details/6372350
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122022&id=586806e2-1f80-4368-9cd1-6684d0b61261
https://arabi21.com/story/1481112/MEE-%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87
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بالوصول   البنوك  التزام  حتى    االئتمانية % من تسهيالتها  25لـ  املركزي: مد فترة 
 )املصري اليوم( 2023ديسمبر 

 ( 21)عربي  .. األسوأ بالتاريخ2022أخطاء السيسي االقتصادية يف  " ترصد21"عربي

 ( املصري اليوم) 2022مليارات يورو حجم الصادرات املصرية لالتحاد األوروبى فى   8

)بوابة  مليون يورو ملشروع أخضر بمصر    2.7"االستثمار من أجل التوظيف" توفر منحة  
 األخبار(

بئًرا   118مليارات دوالر إلجراء عمليات البحث بـ    8وزير البترول أمام النواب: خطة بـ  
 )درب( استكشافًيا لزيادة اإلنتاج وتعويض التناقص العاملي

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/2768509
https://arabi21.com/story/1481142/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2022-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2768890
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3966090/1/%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%22-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-27-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3966090/1/%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%22-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-27-
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a8%d9%80-8-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1/
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 ي حور املجتمع ت املاطور ت
 اإلعالم

  إبراهيم عيسى: لدينا إمكانيات هائلة فى السياحة وعلينا التخلص من السلفية 
 (الشروق)

 ( الشروق) ون محصنون ضد دعوات اإلخوان التخريبيةإبراهيم عيسى: املصري

 ( الشروق) عيسى: التصالح ىلع مخالفات البناء أمر معقد وأدى ملاليين املخالفات

 (املصري اليوم) إبراهيم عيسى: التشاور يف أوقات األزمات واجب وطني

 التعليم 

 )الشروق(  مدارس بسوهاج واملنيا وبني سويف 3تخصيص أراضي إلقامة 

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=16122022&id=e800e98e-30ce-4cf5-b0a7-2461809b04d7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16122022&id=4f0bef0c-d968-4b6d-88bc-2fa33ca9aafb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16122022&id=c502543b-03a9-41bb-a6b3-ff058680e903
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2769030
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122022&id=ce6008ce-8d92-4e99-a9ef-a15e8491c980
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 بالبحر األحمر   السياحيكامل أبو علي يفوز برئاسة مجلس إدارة جمعية االستثمار  
 (الشروق)

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=16122022&id=d07049fe-edc9-4182-a5c1-8433bd4935cc
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( الوطن)« 2»حارس الجنوب ــ السوداني«   -ختام فعاليات التدريب »املصري 

 ( 21عربي) جيش االحتالل يقتل إسرائيليا قرب الحدود.. "اعتقدوا أنه مصري"

 )بوابة األخبار( القوات البحرية ُتحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات بالبحر األحمر 

الكلية الحربية تحصل ىلع شهادة االعتماد األكاديمي من الهيئة القومية لضمان 
 )بوابة األهرام( جودة التعليم 

القوات املسلحة تنظم فعاليات الحوار األمني مللحقي الدفاع األجانب املعتمدين  
 )بوابة األخبار( بالقاهرة

 

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/6372979
https://arabi21.com/story/1481199/%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3966592/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85
https://gate.ahram.org.eg/News/3889416.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3966720/1/%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%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
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 تطورات املشهد السيناوي
 (املصري اليوم) 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/2769097


10 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 December 16 || 729العدد 

2022 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد األمني 
 ( 21عربي)  كواليس اعتقاله وترحيلهأسرة معتقل مصري بالسودان تكشف 

الرد اآللي ىلع استفسارات الخدمات اإللكترونية للوزارة عبر الداخلية تطلق خدمة  
 )الشروق(  واتساب 

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/1481274/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122022&id=d2abbd6a-ed9a-4bd4-ae9d-87f210a8dfc0
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