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الشيخ تميم: قطر تتعرض لحمالت تشويه منذ فوزها بشرف تنظيم كأس
العالم

الدوحة- “القدس العر�”:أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثا� أمير قطر، أن بالده تتعرض لحملة

ً أن قطر لن تتراجع عن دورها تشويه غير مسبوقة منذ إعالن تنظيمها كأس العالم، مشددا

اإليجا�، ورحب بالجميع خالل بطولة كأس العالم ال� تنظم ألول مرة � دولة عربية و� الشرق

األوسط�

لمجلس الشورى المنتخب. وجاء تصريح أمير قطر، خالل افتتاحه دورة االنعقاد العادي الـ51

وأشار � هذا السياق، إ� أن افتتاح دورة مجلس الشورى هذه المرة، تعقد “� ظل انشغال

الدولة والشعب � التحضير الستضافة حدٍث تاريخي يشكل أحد أهم مشاريعنا الوطنية وهو

كأس العالم”�

ً عن ً من القضايا المحلية، والدولية، معبرا وتناول خطاب الشيخ تميم بن حمد آل ثا� عددا

موقف بالده من تطورات األوضاع � المنطقة�

تلفزيون قطر
@QatarTelevision·متابعة
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حضرة صاحب السمو : تبقى المھمة الرئیسیة ھي العمل 
على بناء اإلنسان المواطن المسؤول القادر على أن يكون 

ركیزة لھذا كله والذي يعرف الواجبات الوطنیة وحقوقه 
ويعرف قیمة ما لديه ويتطلع إلى ما يتجاوز القیم المادية 

االستھالكیة ويقدم الجوھر على المظھر  

#تلفزيون_قطر

المشاھدة على تويتر
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مشاركةرد١٠

قراءة ٣ ردود

وأكد أمير قطر أن بالده منذ نيلها شرف استضافة كأس العالم، تعرضت إ� حملة غير مسبوقة، لم

يتعرض لها أي بلد مضيف، وتعاملت مع األمر بدايًة بحسن نية، بل واعتبرت أن بعض النقد

إيجا� ومفيد�

واستطرد الشيخ تميم بن حمد قائالً: “تبيّن لنا أن الحملة تتواصل وتتوسع وتتضمن إساءات

وافتراءات وازدواجية معايير، ح� بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديدين يتساءلون عن األسباب

والدوافع من هذه الحمالت”�

ً أن تنظيم قطر كأس العالم هو امتحان للدولة� وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثا�: مشددا

“تجمع استضافة كأس العالم بين عناصر عدة من مكونات المصداقية والقدرة ع� التأثير

اإليجا�، وذلك بقبول التحدي وإدماجه ضمن مشاريعنا الوطنية وخطط التنمية”� وأضاف: “إنها

باختصار مناسبة نظهر فيها َمن نحن ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضا ع�
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مستوى هويتنا الحضارية”� وأكد أن قطر حاليا أشبه بورشة عمل من التحضير والتجهيز للمناسبة

ينخرط فيها القطريون والمقيمون جميعاً�

االقتصاد القطري يحقق نسب نمو إيجابية

وحول الشأن المح�، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثا�، إن االقتصاد القطري واصل النمو خالل

العام الجاري بعد التراجع الذي حدث عام 2020. والبيانات األولية تشير إ� نمو الناتج المح�

خالل النصف األول من العام بنسبة 4.3%. مشيراً إ� أن االرتفاع � أسعار الطاقة أدى إ� تحويل

عجز الموازنة المتوقع � بداية العام إ� فائض بنحو 47.3 مليار ريال � النصف األول من العام�

واستطرد الشيخ تميم، أنه نظراً لما اتخذته الدولة من تدابير للحفاظ ع� البيئة واالرتقاء بجودة

الحياة � المدن، أصبحت قطر أول دولة � العالم تحصل جميع مدنها ع� اعتماد من منظمة

الصحة العالمية كمدن صحية�

كما أكد أن المهمة الرئيسية للدولة تب� العمل ع� بناء اإلنسان المواطن المسؤول الذي يعرف

ً المواطنين: “تب� المهمة واجباته وحقوقه وقيمة ما لديه� وأضاف � هذا السياق مخاطبا

الرئيسية � العمل ع� بناء اإلنسان المواطن المسؤول القادر ع� أن يكون ركيزة لهذا كله، والذي

يعرف الواجبات الوطنية وحقوقه، ويعرف قيمة ما لديه ويتطلع إ� ما يتجاوز القيم المادية

االستهالكية ويقدم الجوهر ع� المظهر”�

األزمة الروسية األوكرانية

ً موقف بالده من وتطرق الشيخ تميم بن حمد لتطورات األوضاع � الساحة الدولية، مستعرضا

أبرز القضايا�

وأكد أن األزمة الروسية األوكرانية، أصابت االقتصاد العالمي والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقماً�

وحول ملف الطاقة ورغبة العديد من الدول االستفادة من مصادر الطاقة القطرية، أكد الشيخ

تميم بن حمد، أن قطر تعمل ما بوسعها من أجل التعامل مع أزمات الطاقة � العالم

وبالتنسيق مع الشركاء�

وتعهد الشيخ تميم أن تدعم قطر جهود تأمين مصادر الطاقة، لتلبية ما يتوقعه المجتمع الدو��

تلفزيون قطر
@QatarTelevision·متابعة

العمل ھي ة س ئ ال المھمة قى ت : السمو صاح ة حض
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دور قطر اإليجا� � الساحة الدولية

وتحدث الشيخ تميم بن حمد آل ثا� أمام أعضاء مجلس الشورى، عن دور قطر وجهودها

للمساهمة � إحالل السالم � العالم� وقال إن ما حققته بالده من نتائج إيجابية � سياستها

الخارجية، يحتم أن يكون دورها فاعالً ومسؤوالً � منطقتنا والعالم�

وشدد الشيخ تميم أن قطر اتبعت � سياساتها الخارجية نهج االلتزام بالقانون الدو�

ً أن قطر شريك يعتد به � صناعة السالم والدبلوماسية الوقائية لمنع استفحال األزمات، مؤكدا

ودعم االستقرار�

وكشف أن قطر تتميز بعالقاتها المتوازنة ودورها اإليجا� مما أكسبها احتراماً واسعاً�

وقال الشيخ تميم بن حمد إن قطر “ستواصل تعزيز مصادر قوتنا � مجاالت مثل اإلعالم المه�

والتعليم العا� وإنتاج المعرفة واالستثمار والوساطة لحل الصراعات بين الدول واستضافة

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B7%D8%B1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1584799952076775424%7Ctwgr%5E5c6373172936827e0141ac5e07a92553bbbbdda6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2FD8A3D985D98AD8B1-D982D8B7D8B1-D986D8AAD8B9D8B1D8B6-D8A5D984D989-D8ADD985D984D8A9-D8BAD98AD8B1-D985D8B3D8A8D988D982D8A9-D8A8D8B3D8A8D8A8%2F&src=hashtag_click
https://twitter.com/QatarTelevision/status/1584799952076775424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1584799952076775424%7Ctwgr%5E5c6373172936827e0141ac5e07a92553bbbbdda6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2FD8A3D985D98AD8B1-D982D8B7D8B1-D986D8AAD8B9D8B1D8B6-D8A5D984D989-D8ADD985D984D8A9-D8BAD98AD8B1-D985D8B3D8A8D988D982D8A9-D8A8D8B3D8A8D8A8%2F
https://twitter.com/QatarTelevision/status/1584799952076775424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1584799952076775424%7Ctwgr%5E5c6373172936827e0141ac5e07a92553bbbbdda6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2FD8A3D985D98AD8B1-D982D8B7D8B1-D986D8AAD8B9D8B1D8B6-D8A5D984D989-D8ADD985D984D8A9-D8BAD98AD8B1-D985D8B3D8A8D988D982D8A9-D8A8D8B3D8A8D8A8%2F
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1584799952076775424%7Ctwgr%5E5c6373172936827e0141ac5e07a92553bbbbdda6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2FD8A3D985D98AD8B1-D982D8B7D8B1-D986D8AAD8B9D8B1D8B6-D8A5D984D989-D8ADD985D984D8A9-D8BAD98AD8B1-D985D8B3D8A8D988D982D8A9-D8A8D8B3D8A8D8A8%2F&tweet_id=1584799952076775424
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1584799952076775424%7Ctwgr%5E5c6373172936827e0141ac5e07a92553bbbbdda6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2FD8A3D985D98AD8B1-D982D8B7D8B1-D986D8AAD8B9D8B1D8B6-D8A5D984D989-D8ADD985D984D8A9-D8BAD98AD8B1-D985D8B3D8A8D988D982D8A9-D8A8D8B3D8A8D8A8%2F&in_reply_to=1584799952076775424
https://twitter.com/QatarTelevision/status/1584799952076775424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1584799952076775424%7Ctwgr%5E5c6373172936827e0141ac5e07a92553bbbbdda6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2FD8A3D985D98AD8B1-D982D8B7D8B1-D986D8AAD8B9D8B1D8B6-D8A5D984D989-D8ADD985D984D8A9-D8BAD98AD8B1-D985D8B3D8A8D988D982D8A9-D8A8D8B3D8A8D8A8%2F
https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%82/


البريد اإللكترو� *االسم *

المناسبات العالمية الكبرى”�

مونديال قطركأس العالمقطرسليمان حاج إبراهيماألمير تميم بن حمد آل ثا�

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

S.S.Abdullahأكتوبر 25, 2022 الساعة 9:43 ص

من وجهة نظري، سلطة الحكم واإلدارة المحلية � (فرنسا) ومن يدور � فلكها من أهل (الفلسفة/الثقافة)، بالذات، �

من تقود عملية (الشيخ تميم: قطر تتعرض لحمالت تشويه منذ فوزها بشرف تنظيم كأس العالم)، وأحب أن أضيف إ� ما

ورد تحت العنوان، أو الرابط التا�:

https://youtu.be/lJv1MsZ1uRQ

السؤال أو اإلشكالية، من يجب أن يعترف بمن، صاحب الخبرة أم صاحب السلطة يا م� حامد الحمدا�،

كتعليق ع� ما أرسلته:

ل� تتآكل الدولة من داخلها ، ليس سوى ع� عقالء موظفيها قبول اإلنقياد وظيفيا إ� من هو اقل منهم علما وقدرة

أ أ

https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a2%d9%84-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85/
https://www.alquds.co.uk/tag/uoo/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d9%83%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d9%85%d9%88%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b7%d8%b1/
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d8%25a3%25d9%2585%25d9%258a%25d8%25b1-%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25b1-%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25b1%25d8%25b6-%25d8%25a5%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25ad%25d9%2585%25d9%2584%25d8%25a9-%25d8%25ba%25d9%258a%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25a9-%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a8%2F&title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%3A%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B0%20%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%81%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%83%D8%A3%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook
https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-2/#comment-1907491
https://youtu.be/lJv1MsZ1uRQ


ومهارة � إدارة معيته ، حيث اليرتجى من األسوأ � أدائه ان يفقه ماذا تع� المسؤولية ال� � ليست سوى فيتامين

الشخصية … م� حامد الحمدا� .

بالنسبة �، أنا تجاوزت، هذه اإلشكالية/السؤال، من األساس،

ألن� لم أقبل مفهوم الوظيفة،

أنا تعام� مع الجميع ع� أساس الشراكة، لتكوين فريق،

المشكلة ال� الحظت، أن عقلية الموظف، نشأت � أي نظام (بيروقرا�)، ترفض مفهوم الشراكة، من األساس،

بسبب أن الفلسفة أو الصراع أو الهيمنة أو عقدة نقص (ثقافة األنا)�

رد

S.S.Abdullahأكتوبر 25, 2022 الساعة 9:43 ص

فلذلك الحل، يبدأ من إستخدام الحكمة بدل الفلسفة � مناهج أي تعليم أو تكوين، ويكون الغاية، الوصول إ� عقلية

الحاجة أم االختراع،

بدل االختراع ألجل االختراع، ح� يثبت أنه مختلف كما هو حال أهل األزياء والعطور (الفرنسية)، بالذات،

فيكون هو أساس أي هدر، وضياع أي موارد بال فائدة، فال يستطيع المنافسة � أجواء سوق (العولمة)، حيث ال شفاعة أو

محسوبية أي رشوة (بلغة الجسد أو لغة المال، أو لغة الكالم الُمنّمق/النفاق االجتما�)، بسبب زيادة تكاليف (اإلنتاج) �

دولته��🔨�

🤖🧠🙈🙉🙊🤑

رد

أكتوبر 25, 2022 الساعة 10:04 صقلم حر � زمن مر

صدق الرجل وهللا، فعنصرية أوروبا البغيضة الحقيرة المقيتة قد بلغت حدا ال يطاق فمرة يحتجون بمجتمع الميم ومرة

بحقوق العمال، فقط من أجل تنغيص فرحة المونديال ع� قطر ال� تمثل العرب، وهذه عنصرية ما بعدها عنصرية ��

🐐

رد

أكتوبر 25, 2022 الساعة 10:57 صهشام

جب ان تعلموا علم اليقين أن الغرب وجه ذوا حدين � ضاهره الديمقراطية و� استراتيجيته كره للمسلمين وبلدانهم

بشكل اليصدق وليس له حدود انتهى الكالم من تجربة 15 سنة � أوروبا تب� دائما منبوذ رغم كل ما يمكن أن تفعله�

رد

drissأكتوبر 25, 2022 الساعة 11:34 ص

انها فرنسا الحاقدة � ال� وراء هذا الهجوم الشرس العنصوري . � عقلية الفرن� الغ� ، ال يمكن لدولة عربية و مسلمة

احتضان حفل من هذا الحجم . ع� القطريين اخذ االعتبار بهذه االفعال الشيطانية

رد

أكتوبر 25, 2022 الساعة 11:44 صب� محمد من المملكة المغربية

كلمة مثل ظل الوردة ادا سمح لنا المنبر الريا� وبلغة الفن والرياضة � صورها المتميزة من نالت شهرة واسعة بين الغنياء

https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-2/?replytocom=1907491#respond
https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-2/#comment-1907493
https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-2/?replytocom=1907493#respond
https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-2/#comment-1907512
https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-2/?replytocom=1907512#respond
https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-2/#comment-1907543
https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-2/?replytocom=1907543#respond
https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-2/#comment-1907559
https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-2/?replytocom=1907559#respond
https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-2/#comment-1907565


2 1 « الصفحة السابقة

إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *

PDF أرشيف

النسخة المطبوعة

سياسة

صحافة

مقاالت

تحقيقات

ثقافة

منوعات

اليف ستايل

اإلقتصاد

والضعفاء فاكرة القدم دائما � المقدمة وستظل ولها الحق � اختيار الرض ال� ستقيم فيها عرسها الكبير الريا� المتنوع

ونقول مرة أخرى هنيئا لقطر العربية بهد ا العرس الكروي الكبير

رد

أكتوبر 25, 2022 الساعة 12:17 مكريم

اتابع االعالم الفرن��� � الواقع � حملة منسقة وليست بريئة�

رد

About us / حولنا

وظائف شاغرة

Advertise with us / أعلن معنا

أرشيف النسخة المطبوعة

https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-1/#comments
https://www.alquds.co.uk/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/comment-page-1/#comments
https://t.me/s/alqudsalarabinews
https://twitter.com/alqudsalarabi
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