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 October 2021 20||  445العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تركيا: مصر ال تدرك الجهة التي يجب التعاون معها شرق املتوسط   
 أشهر    6الحكومة توافق ىلع قرارات ترشيد اإلنفاق ملدة   
 مليارات جنيه    10البورصة تغلق ىلع انخفاض جماعي وتفقد   
 تيش الحرب ألحد تشكيالت الجيش الثاني  وزير الدفاع يشهد إجراءات تف  
 وزير اإلنتاج الحربي يلتقي »إدارة املشتريات الدفاعية« بكوريا الجنوبية   
 كلية الشرطة السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من   
شقيق معتقل بسجن العقرب يف مصر يتحدث عن محاوالت انتحار وغياب   

 تام للقانون )فيديو( 

 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
 ( 21)عربي تركيا: مصر ال تدرك الجهة التي يجب التعاون معها شرق املتوسط

املشتركة   للتحديات  التصدي  ىلع  واليونان  مصر  مع  توافقنا  القبرصي:  الرئيس 
 )بوابة األهرام(  ومكافحة اإلرهاب 

  مياه النيل قضية مصيرية.. وتعنت إثيوبيا غير مقبول   السيسي: حقوق مصر يف
 )الشروق(

ربط مع باقي قارة  السيسي: الربط الكهربائي مع قبرص واليونان خطوة تمهيدية لل
 )الشروق(  أوروبا

السيسي: توافق مصري يوناني قبرصي ىلع ضرورة إقامة االنتخابات الليبية  
 )الشروق(يف موعدها 

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/1392287/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://gate.ahram.org.eg/News/3050004.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19102021&id=4c49a197-6230-4458-94f8-d3fd7c7a58ee
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19102021&id=303a485b-b020-409d-9732-c6f48c6e82e4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19102021&id=dfb31322-5dff-4604-8ccc-e5bf74d08331


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 20 || 445العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(  أشهر 6الحكومة توافق ىلع قرارات ترشيد اإلنفاق ملدة 

 )الوطن(  اليوم.. القضاء اإلداري ينظر دعوى حل مجلس العالج الطبيعي

 )الشروق(  ساجد آل البيت األوقاف: السيسي دائًما ما يوّجه بالعناية بم

بنود.. املبادرة املصرية تقدم خارطة طريق للحكومة للتسريع من وتيرة    5خطة من  
 )درب( تطعيم املواطنين ضد كورونا

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/3540942/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/5756092
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19102021&id=f6203deb-d945-4362-9642-46eb69272512
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d9%86-5-%d8%a8%d9%86%d9%88%d8%af-%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%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام( مليارات جنيه  10البورصة تغلق ىلع انخفاض جماعي وتفقد 

 )بوابة األخبار(  مليار دوالر فائضا بميزان املدفوعات املصري 1.9

 )بوابة األخبار( »النواب« يوافق ىلع قرض تنمية لتطوير قطاع الكهرباء

 )بوابة األخبار(  مليون يورو 015بـ  الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم التأمين الصحي 

 )بوابة األخبار( مليار يورو محفظة التعاون الدولي والبنك األوروبي  13املشاط: 

 مليون دوالر  255اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة    4»املشاط«: مجلس النواب يقر  
 )بوابة األخبار( 

 )الشروق(   % انخفاضا يف إنتاج الذهب من منجم السكرى خالل الربع الثالث   19

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/3050177.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3541101/1/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%C2%A019-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3541110/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3541023/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3540702/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3540947/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7--%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1-4-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19102021&id=7d641acc-52a1-4546-a080-f3a80b3c1595
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يقر   النواب  مجلس  بقيمة    3املشاط:  تنموي  تمويل  دوالر   259اتفاقيات   مليون 
 )الشروق(

  

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=19102021&id=efac391d-cde2-4eb6-a0fc-cfe92976c8c3
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 لجزيرة( )ا ممثلين من عرض فيلم بمهرجان الجونة  جدل يف مصر بعد انسحاب

املخرجة كاملة أبو ذكري عن اتهام فيلم ريش باإلساءة لسمعة البلد: كفاية نفاق  
 )درب( ومزايدة.. حد قالكم إن مصر ست بايرة بتدور ىلع عريس؟ 

 التعليم 

 )بوابة األخبار( بمصر  النواب يوافق ىلع اتفاق لتنمية وتأسيس جامعة فرنسية 

 الصحة 

 )درب(  شهداء 860لـ  د. خالد عبد البديع يرحل بكورونا.. وارتفاع الوفيات بالفيروس 

 )بوابة األخبار(  وفاة 43و. كورونا. حالة جديدة بفيروس   868الصحة: تسجيل 

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/2021/10/19/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/19/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/19/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%b1%d9%8a/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3540780/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://daaarb.com/%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%a6/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3541709/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-868-%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
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 مؤسسات دينية 

 )بوابة األخبار( اإلمام األكبر: تربطنا بماليزيا عالقات تاريخية 

 )بوابة األهرام(  يستقبل السفير البريطاني لبحث تعزيز التعاون املشترك الطيب 

األديان  سماحة  تعكس  العاملية  والكنائس  األزهر  بين  القوية  العالقات    الطيب: 
 )بوابة األخبار( 

 السياحة 

 )الوطن(  قطعة أثرية 5000عناني أمام »ثقافة الشيوخ«: استرجاع ما يزيد عن  

 الطرق واملواصالت

حتى   2014جنيه إجمالي تكلفة مشروعات النقل من  تريليون   1.6كامل الوزير: 
 )الشروق(  2024

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/3541042/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://gate.ahram.org.eg/News/3050209.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3541157/1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6
https://www.elwatannews.com/news/details/5754613
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19102021&id=198f3360-fb9e-4d70-b043-b1b46caa3144
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 )بوابة األخبار(  2023مصر رئيًسا للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب حتى 

 )بوابة األخبار(  وزير النقل يستقبل نظيره السعودي لبحث التعاون بين الجانبين

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/3541457/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3541279/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AF%D8%B9
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 العسكري  املشهدت اتطور 
الجيش   تشكيالت  ألحد  الحرب  تفتيش  إجراءات  يشهد  الدفاع  )اليوم   الثانيوزير 

 السابع( 

الجنوبية بكوريا  الدفاعية«  املشتريات  »إدارة  يلتقي  الحربي  اإلنتاج  )بوابة    وزير 
 األخبار(

 )الدفاع العربي(   مصرية  16-سبارو ىلع متن مقاتلة إف  AIM-7الظهور األول لصاروخ  

 الوطن( ) السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة

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/2021/10/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89/5501490
https://www.youm7.com/story/2021/10/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89/5501490
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3540966/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3540966/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.defense-arabic.com/2021/10/19/%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-aim-7-%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.elwatannews.com/news/details/5756131
https://www.elwatannews.com/news/details/5756131
https://www.elwatannews.com/news/details/5756131
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 تطورات املشهد األمني 
تام   وغياب  انتحار  محاوالت  عن  يتحدث  مصر  يف  العقرب  بسجن  معتقل  شقيق 

 )الجزيرة( للقانون )فيديو(

محجبة   غير  ألنها  بضربها  زمالئها  اتهمت  التي  ايزيس  الصيدالنية  إحالة  محامية: 
 )درب( يوما بتهمة االنضمام لجماعة إرهابية  15لنيابة أمن الدولة وحبسها  

  األربعاء.. جنح أمن الدولة طوارئ تستكمل محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس وتستمع 
 )درب( ملرافعة دفاع املتهمين الرابع والخامس

 
  

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/2021/10/20/%d8%b4%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%a8%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d9%86%d8%ad-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%83%d9%85%d9%84-%d9%85/
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