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 January 2021 20||  262العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

   املصريين وزير الري األسبق عن سد النهضة: األمر خطير للغاية ويهدد حياة   
ومطالبات بإلغاء الوزارة وتقديم  هجوم حاد ىلع وزير اإلعالم يف النواب..   

 . استقالته 
حزب غد الثورة يف رسالة تهنئة لبايدن، يدعوه لحوار حول األوضاع   

 . الديمقراطية يف مصر 
 اليوم الثاني العتصام “الحديد والصلب”.. مسيرة حاشدة داخل الشركة   
 . يف ليبيا ُيعتقد أنها مصرية   Mig-29ظهور فيديو جديد ملقاتالت   
 . يوما   45الجنايات تجدد حبس باتريك جورج   
  
  

 

 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


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 January 20 || 262العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 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 اجتماعات املسار الدستوري الليبي تنطلق يف مصر 

 )بوابة األخبار(  العاصمة األفغانية كابول مصر تدين واقعة استهداف قاضيتّين يف 

  النهضة: األمر خطير للغاية ويهدد حياة الشعب املصري وزير الري األسبق عن سد  
 )الشروق(

 )بوابة األهرام(   وزير الخارجية يستقبل السكرتير العام ملنطقة التجارة الحرة القارية

 ( 21)عربي تحرك مصري أردني.. هل جاء الفتور مع اإلمارات لصالح الفلسطينيين؟ 

  يف االنتخابات الرئاسية   بفوزه بوالية جديدة   األوغندي السيسي يهنئ نظيره  
 )بوابة األهرام( 

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/1329557/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3232389/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%91%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012021&id=169f2076-8523-46ff-94eb-09784877e085
http://gate.ahram.org.eg/News/2562800.aspx
https://arabi21.com/story/1329705/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2562642.aspx


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 January 20 || 262العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
قاعة النواب ويحيله لهيئة املكتب  العليم داود من    جبالي يقرر إخراج النائب عبد

 )درب( بسبب حديثه عن “من أفسدوا الحياة السياسية” 

وزارة وتقديم استقالته  هجوم حاد ىلع وزير اإلعالم يف النواب.. ومطالبات بإلغاء ال
 )درب( ورد أموال مدينة اإلنتاج

رسالة تهنئة لبايدن، يدعوه لحوار حول األوضاع الديمقراطية   يفحزب غد الثورة  
 )نقاًل عن حزب غد الثورة( مصر يف

 )الوطن(  حسام غالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

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%ac%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a5%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%88/
https://daaarb.com/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d9%85/
https://www.elwatannews.com/news/details/5238926
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ويتهمه   األعمال  قطاع  وزير  ضد  جديًدا  استجواًبا  يقدم  بكري  بتخريب  مصطفى 
 )بوابة األهرام(  االقتصاد القومي

الحكومة..   مقاضاة  والصلب   12أبرزها  الحديد  تصفية  بشأن  التحاد عمال مصر   قرارا 
 )الشروق(

 )بوابة األخبار(النواب: ال نريد األيادي املرتعشة تتحكم يف املحليات 

 )مصر العربية(  نجيب ساويرس يدافع عن قرار تصفية »الحديد والصلب«

يرد  ال يساوي    النجار  الحديد والصلب  بعد تصريح  األعمال  وزير قطاع  صاغ:   10ىلع 
 )درب(  جهل بآليات البيع وتحقير للبضاعة التي تبيعها

  

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/2562398.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012021&id=eab2e7e7-22e6-43af-a2e7-bd25f43394e3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3233001/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%C2%A0%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1565818-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8--%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%9F
https://daaarb.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( »السيسي« يوجه كلمة متلفزة لـ»التعاون االقتصادي والتنمية« 

 )بوابة األخبار(  مصر تبدأ طباعة النقود البوليمير يف يونيو

 )الوطن(   مليون دوالر  73بـ    2022- 2021بئرا استكشافية يف    11»البترول« تعلن حفر  

 )الوطن( »املالية« تخصص حسابا لجمع غرامات عدم ارتداء الكمامة 

 )بوابة األهرام( مليون يورو  425 بنك مصر يوقع قرًضا مع بنك االستثمار األوروبي بـ

إلى   التوريق     2020مليار جنيه خالل عام    24.1ارتفاع قيمة إصدارات سندات 
 ام( )بوابة األهر

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/3233129/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3232445/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/5239774
https://www.elwatannews.com/news/details/5239746
http://gate.ahram.org.eg/News/2562647.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2562360.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2562360.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2562360.aspx
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 )موقع أبيكس( شركة أبيكس تكتشف حقول بترول جديدة يف الصحراء الغربية 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://apexintl.com/blue-water-energy-llp-to-partner-with-apex-international-energy-2/
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الحراك املجتمعي

داخل الشركة تهتف “املرة اليوم الثاني العتصام “الحديد والصلب”.. مسيرة حاشدة  
 )درب(  دي بجد مش هنسيبها لحد”

.. من بينها  2020احتجاجا اجتماعيا وعماليا يف الربع األخير من    73الشبكة العربية:  
 )درب( حاالت انتحار 11إضرابا و  11

 اإلعالم

 أسامة هيكل: إعالم ممول من دول أخرى يستهدف التشكيك يف كل إنجازات الدولة 
 )بوابة األهرام( 

)بوابة    يئتي اإلعالم والصحافةمليار جنيه قيمة الديون املتراكمة ىلع ه  62هيكل:  
 األهرام(

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%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%b3/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-73-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%b9%d9%85%d8%a7/
http://gate.ahram.org.eg/News/2562534.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2562516.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2562516.aspx
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 الصحة 

 )بوابة األخبار(   وفاة   58حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و  899ة: تسجيل  الصح

 )الوطن(  1165بـ  واألغلىجنيها  59بـ تقديرات سعر شراء لقاح كورونا: األرخص 

 الطرق واملواصالت

  املجاالت املختلفةوزير النقل يستقبل السفير األملاني بالقاهرة لدعم التعاون يف  
 )بوابة األهرام( 

  عربة لصالح لهيئة السكة الحديد   1300يتفقد مصنعا لتوريد    املجر سفير مصر يف  
 )بوابة األهرام( 

 )املصري اليوم(ساعات   4ة قطارات الصعيد يومًيا ملدة ارتباك حرك

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/3232953/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-899-%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
https://www.elwatannews.com/news/details/5238570
http://gate.ahram.org.eg/News/2562457.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2562637.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2237679
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 يف ليبيا ُيعتقد أنها مصرية Mig-29ظهور فيديو جديد ملقاتالت 

 )األمن والدفاع العربي( 

 ألقوى القوات العسكرية يف الشرق األوسط  2021التصنيف الجديد لعام 
 الدفاع العربي( ) 

مروحيات كدفعة أولى    5املصري ينمو مع تسلم عدد    AW-149أسطول مروحيات  
 )الدفاع العربي(  2020أواخر 

   MEKO A200ENصورة حديثة للفرقاطة املصرية الثالثة من فئة ميكو 
 )الدفاع العربي( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/01/18/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-mig-29-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d9%8f%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/18/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-mig-29-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d9%8f%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/18/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-mig-29-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d9%8f%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/19/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2021-%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/18/%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-aw-149-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d9%85%d9%88-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%af/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/18/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9-%d9%84%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%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d9%85/
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م أحمد  اسم  لتأهيل  إطالق  الرئاسي  البرنامج  من  الثالثة  الدفعة  ىلع  نسي 
 )بوابة األهرام( التنفيذيين للقيادة 

مصر تلجأ  هل  دبلوماسًيا..  استنزافها  النهضة؟   بعد  سد  ضد  عسكري  عمل   إلى 
 )الجزيرة(

 

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/2562559.aspx
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/19/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 السيناويتطورات املشهد 
 )مصر العربية(  األمطار تغرق شوارع شمال سيناء

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1565820-%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 تطورات املشهد األمني 
 )درب( يوما 45الجنايات تجدد حبس باتريك جورج 

يوما يف القضية رقم   45س رامي كامل املبادرة املصرية: جنايات القاهرة تجدد حب 
 )درب(  1475

املنعم   عبد  هدى  املحامية  حبس  حبس..    45تجديد  عامين  تجاوزها  رغم  يوما 
 )درب( وابنتها: حالتها متدهورة.. أمي يف خطر

صفحة الحرية ملوكا: تدهور حالة عبد الرحمن طارق ونقله ملستشفى السجن بعد  
 )درب(  يوما من إضرابه عن الطعام احتجاجا ىلع تدويره 40

العزيمحمد   أشرف    زعبد  السيناوي  املناضل  تجديد حبس  تفاصيل جلسة  يكشف 
 )درب( الحفني

 

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%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac-45-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%ad/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d8%af%d9%89-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-45-%d9%8a%d9%88%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%88%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%af%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
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