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 July 2021 14||  382العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 سد النهضة.. إثيوبيا: عرض القضية ىلع مجلس األمن أمر غير مجد   
حاجة ملباركة  التاريخي” للمياه ولسنا يف    ق الح   بـ” إثيوبيا: ال نعترف   

 مصرية وال سودانية  
 صحفي مصري: قانون “فصل اإلخوان” ربما صدر مجاملة لكامل الوزير   
 مليار جنيه   6.7املالية تتلقى عرض استحواذ ىلع بنك بلوم مصر مقابل   
 وزير الدفاع يلتقي نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون عسكري    
 مصريين للمفتي بقضية تتعلق بأحداث "فض رابعة"    6إحالة أوراق   
 مايو   15أمناء بقسم شرطة    4ضبط املتهم بدهس رئيس مباحث و  

 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
 )الشروق(  مجلس األمن أمر غير مجدسد النهضة.. إثيوبيا: عرض القضية ىلع 

وال   مصرية  حاجة ملباركة  ولسنا يف  للمياه  التاريخي”  بـ”الحق  نعترف  ال  إثيوبيا: 
 )الجزيرة( سودانية 

  ي: التعاون بين مصر وقبرص واليونان نموذجًا يحتذى به يف شرق املتوسط السيس
 )بوابة األخبار( 

)بوابة   زراء العراق يف ضحايا حريق املستشفى التعليميالسيسي يعزي رئيس و
 األخبار(

يع األوروبي  النهضة ويجدد دعمه لجهود االتحاد  إزاء ملف سد  رب عن قلقه 
 )الشروق( االتحاد األفريقي لحل األزمة 

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=13072021&id=a95af879-af8a-4fed-a445-1c7633ef420e
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/7/13/%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%a7-%d9%86%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d9%80%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426229/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426333/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426333/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072021&id=202fb32a-4225-478d-8ad9-c7ee7a90cd45
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 )الشروق(  شكري يبحث مع نظيرته البلجيكية العالقات الثنائية

 )الشروق( وزير خارجية اليونان يبحث يف القاهرة التعاون مع الجامعة العربية 

وفد الجبهة الشعبية للحفاظ ىلع النيل بممثلي االتحاد اإلفريقي:  تفاصيل لقاء  
 )درب( مذكرة للضغط ىلع إثيوبيا وتخوفات من “حرب مياه” 

دعوة   يوجه  الناتو  حلف  إثيوبيا،  مع  عسكرية  اتفاقية  روسيا  توقيع  سامح  لبعد 
 )الدفاع العربي(  شكري للقاء أمين عام الحلف ملناقشه أزمة سد النهضة

بالخارج الخامس ألبناء املصريين  استمرار فعاليات املعسكر  الثالث..  )بوابة    لليوم 
 األخبار(

امللء الثاني لسد النهضة.. أستاذ موارد مائية: إثيوبيا خزنت مليار متر مكعب  
 )الشروق( مياه 

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=13072021&id=aebed72e-58f5-4978-94e2-ef1693c1b799
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072021&id=cbd55a68-fe1e-4b51-9d8e-94a5b6340418
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a8%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/13/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426709/1/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426709/1/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072021&id=a064ce43-d8d6-4aeb-871d-265ad56e1ff3
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الوزراء السعودي يجدد دعم اململكة ملصر والسودان يف املحافظة ىلع  مجلس  
 )بوابة األهرام( حقوقهما املائية

 )بوابة األهرام( جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية وسعد الحريري

 )الشروق( متحدث الخارجية األمريكية: يجب حل أزمة سد النهضة

سد النهضة.. مصطفى الفقي: موقف روسيا وأمريكا سيتغير إذا اقتنعت إسرائيل  
 )الشروق(  بضرورة دعم مصر

  

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/2865682.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2865724.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14072021&id=61b99293-5996-4ee5-82f0-ffd39bf97607
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14072021&id=fa691e3e-14c8-4285-ab28-188a155c444c


3 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 July 2021 14 || 382العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
صدر مجاملة لكامل الوزير أو بضغوط منه  ربما  صحفي مصري: قانون “فصل اإلخوان”  

 )الجزيرة(

 )اليوم السابع(  السيسى: انتقال الحكومة للعاصمة اإلدارية تطوير للجهاز اإلدارى

 )الوطن(  رئيس الوزراء يتفقد أول مدينة بال سيارات بمصر: »قد موناكو«

إشراك قطاعات أوسع من النخب املصرية يف التصدي ملخاطر    عمرو الشوبكي: يجب 
 )درب( سد النهضة.. والعودة إلى املفاوضات تستلزم هذه الشروط

 )الوطن(  العاصمة اإلداريةجهة تنتقل إلى  119»التنظيم واإلدارة«: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/7/13/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2021/7/13/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2/5389440
https://www.elwatannews.com/news/details/5580466
https://daaarb.com/%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
https://www.elwatannews.com/news/details/5580955
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 تطورات املشهد االقتصادي
 مليار جنيه  6.7بل  الرقابة املالية تتلقى عرض استحواذ ىلع بنك بلوم مصر مقا

 )اليوم السابع( 

 )بوابة األهرام( مليار جنيه للتمويل العقاري    010بـ البنك املركزي يطلق مبادرة 

 )بوابة األهرام( آالف دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب السودان  707

 )الشروق( مليار دوالر 0.54لـ البنك املركزي: االحتياطي النقدي وصل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/7/13/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84/5389452
https://gate.ahram.org.eg/News/2864779.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2865002.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072021&id=fd1704d0-a62a-4a8f-82b3-3a3ebdbc3c2a
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

مع   تضامًنا  الصحفيين:  بنقابة  واالعتصام  الطعام  عن  اإلضراب  يعلن  يحيى  كارم 
 )درب(  هشام فؤاد والعشرات من زمالئي ومعتقلي الرأي

مطالب بعد    4بـ  من أعضاء مجلس الصحفيين يتقدمون بمذكرة لنقيب الصحفيين    3
 )درب( إضراب هشام فؤاد عن الطعام يف محبسه

 التعليم 

 )بوابة األهرام( تداول أسئلة "فرنساوي" الثانوية العامة لطالب األدبي

 الصحة 

 )بوابة األخبار( وفيات  9حاالت جديدة بفيروس كورونا.. و  108الصحة: تسجيل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9/
https://daaarb.com/3-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9/
https://gate.ahram.org.eg/News/2864755.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426725/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-108-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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
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 األقباط

 )بوابة األخبار(  غير شكل الحياة يف مصر»الكنيسة األسقفية«: السيسي 

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/3426317/1/-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%83%D9%84
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 (اليوم السابع)  عسكرينظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون    يوزير الدفاع يلتق

 )بوابة األخبار(  ين البحريةقبرصي يزور قاعدة رأس الت يونانيوفد شبابي مصري  

الحربي:  اإلنتاج  الوطنية  وزير  الصناعة  لدعم  هائلة  تكنولوجية  إمكانيات   لدينا 
 )بوابة األخبار( 

الخاص  القطاع  مع  بالتعاون  السيسي  من  توجيه  ىلع  يؤكد  الحربي  اإلنتاج    وزير 
 )بوابة األخبار( 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/7/13/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86/5389226
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426244/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426242/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426011/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
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 هد السيناويتطورات املش 
 )الشروق(  وزير املالية: تعزيز االستثمارات التنموية يف شمال سيناء

 

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=14072021&id=8f91802a-72b1-4720-92bf-3448c696b63f
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي  ية تتعلق بأحداث "فض رابعة"مصريين للمفتي بقض 6إحالة أوراق 

 )بوابة األخبار(  مايو  15أمناء بقسم شرطة   4ضبط املتهم بدهس رئيس مباحث و

إخالء سبيل   الدولي”:  اليوم   50“الحوار  متهما يف قضايا سياسية خالل جلسات 
 )درب( الثالثاء.. ونشكر النائب العام والقضاة

متهم   2000متهما بقضايا سياسية من بين    128خالد علي: قرارات بإخالء سبيل  
 )درب( أيام 3ومتهمة تم نظر تجديد حبسهم خالل 

قضايا سياسية..    6متهما يف    46باألسماء.. “الحوار الدولي” تعلن إخالء سبيل  
 )درب( بينهم اثنين من أعضاء “التحالف الشعبي” 

  

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/1371862/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426262/1/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%884-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%85
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-50-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-128-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%82%d8%b6/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8/
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