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 September 2021 15||  420العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي يبحث آخر التطورات ىلع الساحة الليبية مع صالح وحفتر   
 تقرير إسرائيلي: “مصر للطيران” تعتزم إطالق رحالت من القاهرة لتل أبيب   
 مجلس جنيف للعالقات الدولية يطلق مبادرة إلنهاء أزمة مصر   
 يوسف ندا: الباب مفتوح للحوار مع “رئاسة النظام املصري” دون شروط   
 يسي يحكم بإعدام مسؤول حكومي إبان حكم مرسي  قضاء الس  
 صرخات إلنقاذ املعتقلين من املوت البطيء بسجون السيسي    4 
أشهر من اإلفراج عنه.. خالد ىلع يعلن إنهاء التدابير االحترازية    7بعد   

 للدكتور حازم حسني بعدم مبارحته منزله.. الحمد لله 

 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"
 اتيةـومعلومدية ـارير 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
 )بوابة األخبار(  السيسي يبحث آخر التطورات ىلع الساحة الليبية مع صالح وحفتر

   (21عربي)  السيسي يطالب "حفتر" بمنع التدخل الخارجي بانتخابات ليبيا

 ( 21ربي )ع السيسي رفع حرارة "السالم البارد" بينهما-كاتب إسرائيلي: لقاء بينيت 

 )بوابة األهرام(   2021يتسلم تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية يف مصر    السيسي

تقرير إسرائيلي: “مصر للطيران” تعتزم إطالق رحالت مباشرة من القاهرة لتل أبيب..  
 )درب(والبداية من الشهر املقبل 

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/3499100/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A
https://arabi21.com/story/1384923/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A
https://arabi21.com/story/1384877/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/2954796.aspx
https://daaarb.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a5%d8%b7%d9%84/
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 )اليوم السابع(   دا" بمقر وزارة الخارجيةيستقبل رئيسة مؤسسة "آنا لين  شكريسامح  

والوطن   بأفريقيا  التنمية  قضايا  ملناقشة  الدولية«  »مصر  قمة  إطالق  مدبولي: 
 )بوابة األخبار(  العربي

 )بوابة األخبار(السيسي يعزي رئيس وزراء بريطانيا يف وفاة والدته 

شكري يستقبل نظيره بجمهورية الكونغو الديمقراطية للتباحث حول أبرز القضايا  
 بوابة األخبار() األفريقية

 )بوابة األخبار(السيسي يتلقى اتصاال هاتفيًا من نظيره الكونغولي 

 )الجزيرة(  مصر وقطر توقعان عددا من االتفاقيات يف اجتماع بالدوحة 

 ( 21)عربي مجلس جنيف للعالقات الدولية يطلق مبادرة إلنهاء أزمة مصر

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/2021/9/14/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/5461211
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3499877/1/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3499827/1/%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%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3499702/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3499702/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3499702/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3499397/1/%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%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/9/14/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa
https://arabi21.com/story/1384987/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 ( 21)عربي هكذا تناولت الصحف العبرية لقاء "غياب الثقة" بين السيسي وبينيت 

 ( 21)عربي تقدير إسرائيلي: مصر شريك استراتيجي وهذه مصالحنا املشتركة

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/1385030/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://arabi21.com/story/1385007/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام(  ماليين غير مصري يعيشون كمواطنين 5السيسي: لدينا أكثر من  

 )بوابة األهرام( السيسي: مضينا يف مسار مواجهة اإلرهاب إلى جانب التنمية  

 )الوطن(  مستندات لتعيين قاضيات بمجلس الدولة  4شروط و 6

 )الجزيرة( يوسف ندا: الباب مفتوح للحوار مع “رئاسة النظام املصري” دون شروط 

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/2955039.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2955023.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5693410
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/9/14/%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9
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لهضيبي: »الوفد بيتي ومعنديش حساسية يف التعامل مع  بعد إلغاء قرار فصله.. ا
 )الوطن(  حد«

  

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/5693815
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 تطورات املشهد االقتصادي
مليارات ملساندة الصادرات   ٨مليار جنيه مستحقات للمصدرين و  ٢٨املالية: صرفنا  
 )بوابة األخبار( 

 )املصري اليوم( وزير املالية يؤكد: ال نية لفرض ضرائب جديدة

البترول توقع مذكرة تفاهم مع تويوتا اليابانية لتقييم فرص إنتاج األمونيا الزرقاء  
 )الشروق(  فى مصر

باستثمارات    23البترول:   قارون  حقول  إنتاج  يوميا  برميل  دوالر   127ألف    مليون 
 )الشروق(

  

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/3498861/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%A2%D9%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2416888
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15092021&id=f0053414-d859-409f-bd50-fff411c043c0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15092021&id=4092b234-ed35-4eb2-8cdd-cda972e2c56a
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(بتاعتكم بتعملنا إيه؟«  تاألمريكية: »املساعداأحمد موسى يهاجم اإلدارة  

 الصحة 

 )بوابة األهرام(  وفيات 10و. كورونا.حاالت جديدة بفيروس  503"الصحة": تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )الشروق(  شيخ األزهر يقرر مضاعفة املنح الدراسية لطالب البوسنة والهرسك

 الطرق واملواصالت

 )الوطن(  اون املشتركوزير النقل يبحث مع نظيره الليبي آليات دعم التع

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=15092021&id=e083a5e3-2527-4673-832d-f8409c9274ba
https://gate.ahram.org.eg/News/2955815.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14092021&id=ccca0a57-faa6-4544-b62b-b1d8593129dd
https://www.elwatannews.com/news/details/5694499
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 األقباط

 )بوابة األهرام( تواضروس يجتمع مع كهنة سان فرانسيسكو بالفيديو كونفرانس

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/2955499.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األهرام( وزير اإلنتاج الحربي: العالقات املصرية العراقية راسخة وممتدة 

 املصري اليوم()  2022قبول دفعة جديدة من املجندين بالقوات املسلحة يناير  

 )الدفاع العربي(  اليونان من خالل ليبياخطة الرئيس التركي ملحاصرة 

 

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/2954840.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2417571
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2417571
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2417571
https://www.defense-arabic.com/2021/09/15/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%ae/
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي  قضاء السيسي يحكم بإعدام مسؤول حكومي إبان حكم مرسي

أحمد راغب تعليقا ىلع خبر براءة أحمد بسام زكي: غير دقيق وال يمت للحقيقة  
 )درب( سنة 11بصلة.. محبوس ىلع ذمة أحكام مجموعها 

س: األيام اللي خطاب من عالء عبد الفتاح لـ ليلى سويف بعد تهديده باالنتحار أم
 )درب(  فاتت كانت صعبة بس أنا قوي وهستحمل عشان خاطرك أنت 

“قضية   ذمة  “املحبوسين ىلع  نقل  تعذر  فوزي:  لم  أحمد  يوسف:  وإكرام  األمل”.. 
 )درب( يحضروا.. وسنعرف موعد الجلسة القادمة من املحامين 

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/1384890/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%a8-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%84%d9%80-%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%b9%d8%af/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d9%88%d8%b2%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b0%d9%85%d8%a9-%d9%82/
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 درب()سياسية قضايا  4متهما يف   14باألسماء.. الجنايات تخلي سبيل 

 ( 21)عربي صرخات إلنقاذ املعتقلين من املوت البطيء بسجون السيسي 4

حبس بتهمة نشر  شهور    3سنين و  3روفيدة حمدي زوجة محمد عادل: كفاية كده  
 )درب(ي أخبار كاذبة.. سيبونا نعيش وإحنا هنختف 

ليلى سويف بعد تسلم خطاب عالء: شكرا لكل من ساند.. بس حياته لسه يف خطر  
 )درب(  وظروف حبسه التي تدفع لالنتحار لم تتغير

أشهر من اإلفراج عنه.. خالد ىلع يعلن إنهاء التدابير االحترازية للدكتور حازم   7بعد  
 )درب( مبارحته منزله.. الحمد للهحسني بعدم 

  

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%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-14-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-4/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-14-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-4/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-14-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-4/
https://arabi21.com/story/1384959/4-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://daaarb.com/%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d8%af%d9%87-3-%d8%b3/
https://daaarb.com/%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d8%a7-%d9%84%d9%83%d9%84-%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-7-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5/
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