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 2021بالمائة لكامل سنة  3،1الوطني يحقق نمّوا بنسبة االقتصاد  

، وفق ما نشره المعهد الوطني لإلحصاء، 2021بالمائة لكامل سنة  3،1سجل االقتصاد الوطني نموا بنسبة 

 .الثالثاء

 ويشمل هذا التقييم النتائج األخيرة للحسابات الوطنية السنوية، التّي تضم المراجعة المعتادة للنمو للسنوات

والحسابات نصف  -بالمائة قبل ذلك 2،5بالمائة مقابل  2،6- 2018الثالث األخيرة : الحسابات النهائية لسنة 

بالمائة  8،7- 2020والحسابات الوقتية بالنسبة لسنة  -بالمائة 1،4بالمائة مقابل  1،3- 2019النهائية لسنة 

لم يتم استيعابه  2020ع الناتج الداخلي الخام في وتظهر هذه النتائج أن تراج- بالمائة سلبية 9،2سلبية مقابل 

نقطة  4،6ال يزال عند  2021إالّ جزئيا بما أن مستوى الناتج الداخلي الخام الحقيقي للثالثية الرابعة من 

. وبدت، تبعا لذلك حركية تدارك 2019مائوية أقل من المستوى المسجل خالل الثالثية األخيرة من سنة 

 .عدد من القطاعات، بطيئة وباإلمكان أن يتواصل ذلك زمنيا واسترجاع النشاط في

 

 

وطني يحقق نمّوا االقتصاد ال

بالمائة لكامل  3،1بنسبة 

 2021سنة 

اتفاقيات  4كونكت" الدولية تمضي "

اون استراتيجية في شراكة وتع

موريتانيا وتنجح في العودة بعقود 

 مشاريع استثمارية

Le marché 

boursier termine 

la semaine dans 

le vert 

لفائدة صغار منتجي 
التمور: برنامج تدخل 
لمكافحة بؤر عنكبوت 

 الغبار بالواحات

 

http://www.radionationale.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%91%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-3%D8%8C1-%D8%A8%D8%A7%D9%84/
http://www.radionationale.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%91%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-3%D8%8C1-%D8%A8%D8%A7%D9%84/
http://www.radionationale.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%91%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-3%D8%8C1-%D8%A8%D8%A7%D9%84/
http://www.radionationale.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%91%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-3%D8%8C1-%D8%A8%D8%A7%D9%84/
https://www.tap.info.tn/ar/%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-Portal-Economy/14992678--%D9%83%D9%88%D9%86%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.tap.info.tn/ar/%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-Portal-Economy/14992678--%D9%83%D9%88%D9%86%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.tap.info.tn/ar/%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-Portal-Economy/14992678--%D9%83%D9%88%D9%86%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.tap.info.tn/ar/%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-Portal-Economy/14992678--%D9%83%D9%88%D9%86%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.leconomistemaghrebin.com/2022/03/15/le-marche-boursier-termine-la-semaine-dans-le-vert/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2022/03/15/le-marche-boursier-termine-la-semaine-dans-le-vert/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2022/03/15/le-marche-boursier-termine-la-semaine-dans-le-vert/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2022/03/15/le-marche-boursier-termine-la-semaine-dans-le-vert/
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/349973/%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/349973/%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/349973/%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/349973/%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA


MERCREDI 16 MARS 2022 |                                                                         CLIQUEZ SUR LES TITRES SURLIGNES 

 ؟2022" مع موفى مارس Cهل تُخفَض وكالة فيتش تصنيف تونس ُمجَددا الى مستوى "

افتراضية عن بعد مع عدد من المسؤولين أجرى خبراء من وكالة التصنيف الدولية فيتش مؤخرا لقاءات 

الحكوميين والبنك المركزي التونسي والمنظمات الوطنية وفي مقدمتهم االتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية واالتحاد العام التونسي للشغل ضمن جولة جديد بين هذه الوكالة وتونس ضمن 

 .2022مراجعتها الدورية لتونس في 

ق ما تحصل عليه موقع "البورصة عربي" من معلومات فان وفد وكالة فيتش غير راض عن مسار ووف

الوضعية السياسية وخاصة الوضعية االقتصادية والمالية لتونس في هذه الفترة بسبب تأخر انجاز 

 اإلصالحات الضرورية والمطلوبة وال سيما وقف نزيف المالية العمومية وإصالح المؤسسات العمومية

 وإصالح منظومة الدعم.

 األزمة الّروسية األوكرانيّة قد تحقّق منافع اقتصاديّة لتونس..

أّكدت مصادر عليمة لموزاييك أن األزمة الروسيّة/األوروبيّة قد تحقّق منافع اقتصاديّة لتونس إذا ما قّررت 

 .لتّونسيّةالدّولة الجزائريّة الترفيع في تزويد إيطاليا بالغاز الّذي يمّر عبر أنبوب الغاز العابر للبالد ا

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه كلّما ارتفع ضّخ الغاز من الجزائر عبر شركة أنبوب الغاز العابر للبالد 

 .التّونسيّة، سترتفع مداخيل الدولة التونسيّة منه

وأوضحت مصادرنا أّن كميّات الغاز الّتي تمّر عبر البالد التّونسيّة حافظ على المعدّل نفسه قبل وأثناء 

 .مليون متر مكعّب يوميّا   70األزمة، وهي في حدود 

مليون متر مكعّب يوميّا ، وفق العرض في السوق اإليطاليّة، وحسب  100ويمكن أن يصل المعدّل إلى 

  .القرارات السياديّة للدّولة الجزائريّة في التّرفيع في اإلنتاج

 .أروبا مصدره روسيا% من الغاز الّطبيعّي اّلذي تستهلكه قاّرة 40يشار إلى أن 

 

 الخضراء القائمة ضمن نستو تصنيف

عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد الهاشمي الوزير، إدراج تونس ضمن القائمة  أرجع

الخضراء المتعلقة بتصنيف الدول من حيث الوضع الوبائي، إلى جملة من المعايير العلمية التي حققتها في 

 .19-إدارة أزمة كوفيد

وأوضح في تصريح لـ)وات(، اليوم الثالثاء، أن تصنيف الدول ضمن القائمة الخضراء يعتمد على عدة 

بيانات موضوعية في عالقة بتطور الوضع الوبائي منها عدد الحاالت اإليجابية التي تتراكم طيلة كل 

https://www.ilboursa.com/ar/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D9%81%D9%8E%D8%B6-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%8F%D8%AC%D8%AF%D9%8E%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-c-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2022%D8%9F_33365
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/1027217/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.webmanagercenter.com/2022/03/15/331955/%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a1/
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 .ألف ساكن 100حالة على  100أسبوعين منقضيين والتي ال يجب أن تتجاوز 

 

Quatre accords de partenariat entre CONECT International et des 

structures professionnelles mauritaniennes 

Quatre conventions de partenariat et de coopération ont été signées entre la 

CONECT International et l’Agence de promotion des investissements en 

Mauritanie, l’Union nationale du patronat mauritanien, la Chambre de commerce, 

d’industrie et d’agriculture de Mauritanie et la zone franche de Nouadhibou, et ce 

en marge du Forum économique tuniso-mauritanien tenu du 6 au 11 mars dans les 

villes de Nouakchott et Nouadhibou. 

La BVMT étudie la création d’une bourse de matières premières en Tunisie 

La Bourse de Tunis, en collaboration avec USAID-Tunisia JOBS, présentera le 

18 mars 2022 les résultats de l’Etude d’opportunité et de faisabilité de la «Bourse 

de Matières Premières». L’étude sera présentée en présence de Sihem Boughdiri 

Nemsia, ministre des Finances, et Samir Saied ministre de l’Economie. L’objectif 

est de mettre en place une bourse ou un compartiment de négociation de Matières 

Premières sur des filières aussi importantes que l’huile d’olive et les dattes, et 

leurs perspectives de développement, aussi bien  pour les intervenants actuels de 

la chaine de valeur que pour les nouveaux métiers qui vont émerger. 

 

 

 

 

 

https://www.webmanagercenter.com/2022/03/15/482342/quatre-accords-de-partenariat-entre-conect-international-et-des-structures-professionnelles-mauritaniennes/
https://www.webmanagercenter.com/2022/03/15/482342/quatre-accords-de-partenariat-entre-conect-international-et-des-structures-professionnelles-mauritaniennes/
https://africanmanager.com/la-bvmt-etudie-la-creation-dune-bourse-de-matieres-premieres-en-tunisie/
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المغرب يطلق برنامج "فرصة" 

 لتشجيع الشباب على االستثمار

أطلقت الحكومة المغربية، برنامج 

"فرصة"، والذي يهدف إلى تشجيع 

ودعم الشباب من حاملي األفكار أو 

 .المشاريع

وذكر بيان لرئاسة الحكومة، 

رية" على اطلعت "العين اإلخبا

نسخة منه، أنه تم إطالق هذا 

البرنامج "أخذا بعين االعتبار 

الصعوبات التي يواجهها الشباب 

في الوصول إلى مصادر التمويل 

والعراقيل التي تواجهها المقاوالت 

الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار 

على االقتصاد  19أزمة كوفيد 

الوطني"، مبرزا أن تشجيع العمل 

ق فرص الشغل المقاوالتي وخل

يعدان من بين أولويات البرنامج 

 .الحكومي

وأوضح المصدر ذاته أن برنامج 

"فرصة"، الذي يأتي استجابة 

للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة 

بتشجيع االستثمار والتشغيل، 

خاصة بين الشباب، يضع التمكين 

للمواطنين في صميم عمله، حيث 

يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة 

والتمويل، مشيرا إلى أن برنامج 

"فرصة" يلتقي مع مبادرات الدعم 

األخرى للمبادرات الفردية، 

ويتكامل مع المنظومة المعمول 

 بها.

الصادرات السعودية غير النفطية 

مليار  1.8لألردن ترتفع إلى 

 دوالر

سجلت الصادرات السعودية 
غير النفطية إلى األردن 

حيث وصلت إلى  ارتفاعاً،
 1,839مليارات لاير ) 6,9

، 2021مليار دوالر( في العام 
مليارات لاير  4,7مقابل 

مليار دوالر( في  1,252)
 .2020العام 

تنمية الصادرات وأكدت هيئة 
في تصريح لها، اليوم  السعودية

األربعاء، أن أعلى القطاعات 
تصديراً لألردن خالل 

كانت البتروكيماويات  2021
 773مليار لاير ) 2.9بقيمة 

مليون دوالر(، والمنتجات 
مليار لاير  1.8الغذائية بقيمة 

مليون دوالر(،  479,798)
مليار  0.9ومواد البناء بقيمة 

مليون  239,899لاير )

 .دوالر(

بعثة  وبينت الهيئة أنها نظمت
تجارية ضمت كبار الُمصنعين 

والمصدرين السعوديين في 
قطاعي األغذية ومواد البناء، 

 .إلى العاصمة األردنية عّمان

وأوضحت أن البعثة جاءت في 
إطار الجهود التي تبذلها الهيئة 

لتطوير وتعزيز التعاون بين 
اعات البلدين في مجاالت وقط

اقتصادية وتجارية عدة، ورفع 
حجم التبادل التجاري، وزيادة 
االستثمارات الثنائية التي تأتي 

امتداداً لعمق العالقات 
 .التاريخية المشتركة بينهما

 

مصر تهرول فى طريق االقتصاد 

 األخضر الدوار.. اعرف التفاصيل

لم تعد االستراتيجيات الحكومية 

تسير بال توجه، وانما باتت مالمح 

االقتصاد األخضر والتى يعرفها 

اد الدوار، البعض بمفهوم االقتص

تظهر بشكل جلى فى كافة 

المشروعات واالنشطة 

 .االقتصادية

ومفهوم االقتصاد األخضر يبنى 

بشكل رئيسى على اهمية صون 

الموارد الطبيعية، بالتوازى مع 

الحفاظ على البيئة، كحق لألجيال 

المقبلة، الدولة المصرية فى اآلونة 

االخيرة، تسعى إلى تعزيز آليات 

تخدام الطاقة، تحسين كفاءة اس

سواء فى القطاع الصناعى أو 

التجارى، وتشجيع المواطنين على 

شراء األجهزة الكهربائية، تلك 

 .التى تعتمد تلك التقنية

 

  

 

كما شهدت كثير من المشروعات  

اهمية االعتماد على المشروعات 

التى تسعى إلى تقليل االنبعاثات 

الناتجة عن قطاع المخلفات 

ل على الحد من كما تعمالصلبة، 

استخدام االكياس البالستيكية 

 .أحادية االستخدام

Guerre en Ukraine : 

quel impact sur la 

croissance économique 

en France ? 

Selon des prévisions de la 

Banque de France, la 

guerre en Ukraine devrait 

ralentir l’ampleur de la 

reprise économique en 

France. En cause 

notamment une plus forte 

inflation, des tensions sur 

les marchés financiers et 

une moindre demande 

extérieure adressée à la 

France. Décryptages. 

Une croissance moins 

forte attendue 

Les conséquences 

attendues sur le plan 

économique de l’invasion 

de l’Ukraine par la Russie 

le 24 février dernier sont 

nombreuses : hausse des 

prix de l’énergie et de 

certaines matières 

premières, ralentissement 

de la croissance 

économique, etc. 

Les dernières projections 

macroéconomiques de 

la Banque de France, 

publiées le 13 mars, 

donnent un aperçu plus 

précis de l’impact sur la 

croissance économique 

française de la guerre en 

Ukraine. La guerre en 

Ukraine pourrait coûter 

entre 0,2 et 0,8 point de 

pourcentage de croissance 

en France en 2022. En 

effet, alors que la Banque 

de France estimait en 

décembre 2021 (soit avant 

l’invasion de l’Ukraine 

par la Russie), la 

croissance française en 

2022 à 3,6 %, elle pourrait 

être « seulement » de 2,8 

ou de 3,4 %, selon le 

https://al-ain.com/article/forsa-morocco
https://al-ain.com/article/forsa-morocco
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https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2022/3/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/5691433
https://www.youm7.com/story/2022/3/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/5691433
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