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 January 2022 11||  495العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 صحيفة لبنانية: زيارة عباس للسيسي محاولة لالستنجاد به  
 مصطفى بكري عن محمد األمين: معروف باإليمان والتقوى  
 مليار جنيه عبر أذون الخزانة بالجنيه املصري   42الحكومة تقترض   
 ج االقتصادي ىلع املصريين )فيديو( السيسي يعترف بقسوة البرنام  
 ": ضابط مصري يعمل بأمن رئاسة تونس 21مصدر لـ “عربي  
يوم حزين.. شخصيات عامة تعليقا ىلع قرار توقف “الشبكة العربية”:   

 خسارة للحركة الحقوقية واألسباب مؤسفة.. الطريق لم ينته 
 ت وتعذيب بحقه عن انتهاكا الداعية املعتقل محمود شعبان يكشف   

 

 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
 )الوطن(  السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني بمنتدى شباب العالم 

 )الوطن(  ل ولي العهد األردني بمنتدى شباب العالم السيسي يستقب

 )الوطن(  السيسي يستقبل رئيس وزراء لبنان بمنتدى شباب العالم 

 )بوابة األخبار(  بحضور السيسي.. انطالق الجلسة االفتتاحية ملنتدى شباب العالم 

 ( 21)عربي جاد بهصحيفة لبنانية: زيارة عباس للسيسي محاولة لالستن

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/5898583
https://www.elwatannews.com/news/details/5898571
https://www.elwatannews.com/news/details/5898553
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3633866/1/%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%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%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://arabi21.com/story/1410000/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الوطن(  السيسي يف رسالة للشباب: إيجابيات جائحة كورونا لن تظهر اآلن

  السيسي: مصر حققت معدالت نمو خالل الجائحة.. ونجابه الفقر بـ»حياة كريمة« 
 )الوطن(

 )الوطن(  السيسي: واجهنا تأثير الجائحة السلبي ىلع االقتصاد بمبادرات حكومية

 )الوطن(  دى شباب العالم السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن جائحة كورونا بمنت

بدار  سعيدا  وكان  والتقوى  باإليمان  معروف  األمين:  محمد  عن  بكري  مصطفى 
 )املصري اليوم( اليتيمات

 ( 21)عربي  تصريحات لساويرس تجمع املثقفين بجامعي القمامة تثير انتقادات

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/5899147
https://www.elwatannews.com/news/details/5898985
https://www.elwatannews.com/news/details/5898973
https://www.elwatannews.com/news/details/5898943
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2500801
https://arabi21.com/story/1409974/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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والداعية محمود   “رابعة”  اإلبراشي تشعل املنصات ومصريون يتذكرون  وفاة وائل 
 )الجزيرة(  شعبان

السيسي عن العرض املسرحي »كنا واحد«: حاجة جميلة ومبدعة جدا.. والدموع  
 )بوابة األهرام(  تغلب املخرج خالد جالل 

 )الوطن(  وفاة زوجة الراحل عمر سليمان

  

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/2022/1/10/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/3244651.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5899429
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن( مليار جنيه عبر أذون الخزانة بالجنيه املصري  42الحكومة تقترض 

البحر  شرق  يف  بحرية  امتياز  بمنطقة  الغاز  عن  التنقيب  بحقوق  تفوز  بي  بي 
 )الشروق(  املتوسط

اإلنتربنك  تعامالت  يف  للبنوك  طارئة  سيولة  منح  ىلع  يوافق  املركزي    البنك 
 )الشروق(

 )الشروق(  مليار جنيه 2.51بـ البنك املركزي يطرح أذون خزانة  

 )الشروق(مليار جنيه   1.5البنك املركزي يطرح سندات خزانة بقيمة  

 )املصري اليوم( شركة 340افتتاح فعاليات »إيجى بالست« بمشاركة  

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/5899777
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012022&id=927bae1c-0b31-4b05-b7c3-92fde3ca4f9a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012022&id=bc23e098-35ba-4d3d-8e9c-7829044a5e9f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012022&id=4ed753ef-8477-437e-95dc-1b3810e8bb55
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012022&id=9ea7c6e0-0333-4ef4-b6b4-ce6301fe21f7
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2500769
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 )الشروق(  %0.2% خالل ديسمبر و»الشهرى« ينخفض 6.5لـ  السنويارتفاع التضخم 

 ( 21)عربي  السيسي يعترف بقسوة البرنامج االقتصادي ىلع املصريين )فيديو(

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=10012022&id=4077a077-6d2a-4847-8569-77301987c776
https://arabi21.com/story/1410177/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 ي حور املجتمع امل تاتطور 
 اإلعالم

 )بوابة األخبار( . بسمة وهبة تعلن إصابتها باملتحوريتوحش. أوميكرون 

 الصحة 

 )بوابة األخبار( وفاة  31و. بكورونا.حالة جديدة    951الصحة: تسجيل 

 )الوطن(  »الصحة«: استقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا اليوم بمطار القاهرة

 الطرق واملواصالت

أة القناطر بالنيل: مصرع شخصين والبحث  النيابة تحقق يف غرق سيارة نقل بمنش
 )درب( أحياء ١٤مفقودين وانتشال   ٨عن 

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/3633171/1/%D8%A3%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%B4--%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3634708/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-951-%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%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/5898844
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
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 أخرى

 )املصري اليوم(  ؟ الزلزال . هل دخلت مصر حزام شهر. هزات يف أقل من   3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2501479


7 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 January 11 || 495العدد 

2022 

 

 

 

 

 

 

 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21)عربي ": ضابط مصري يعمل بأمن رئاسة تونس21عربي “لـ مصدر 

الرقمي التحول  مجال  يف  مصر  مهندسي  تأهيل  ىلع  حريصون  الحربي:   اإلنتاج 
 )الوطن(

سو  مقاتالت  ىلع  التعاقد  مصر  ألغت  املحدودة    35-هل  قدراتها  بسبب  الروسية 
 )الدفاع العربي(  حًقا؟ 

مارتن تقوم بتحديث أنظمة االستشعار ألسطول األباتشي املصرية    شركة لوكهيد
 )الدفاع العربي( بموجب عقد جديد 

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/1409981/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.elwatannews.com/news/details/5898610
https://www.defense-arabic.com/2022/01/10/%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%84%d8%ba%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88-35-%d8%a7%d9%84%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2022/01/10/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%84%d9%88%d9%83%d9%87%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
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أنشئت خصيًصا    ENS TAHYA MISR FFG-1001الفرقاطة فريم تحيا مصر الشبحية  
 الدفاع العربي( )لفتك الغواصات العدوة 

منظومة   أنتي    S-300 VMدرع سماء مصر..  املضادة   Antey 2500أو  املدى  بعيدة 
 )الدفاع العربي(   للصواريخ الباليستية

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/2022/01/10/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%a9-ens-tahya-misr-ffg-1001-%d8%a3%d9%86/
https://www.defense-arabic.com/2022/01/10/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%a9-ens-tahya-misr-ffg-1001-%d8%a3%d9%86/
https://www.defense-arabic.com/2022/01/10/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%a9-ens-tahya-misr-ffg-1001-%d8%a3%d9%86/
https://www.defense-arabic.com/2022/01/10/%d8%af%d8%b1%d8%b9-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-s-300-vm-%d8%a3%d9%88-%d8%a3%d9%86%d8%aa%d9%8a-antey-2500-%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7/
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 تطورات املشهد السيناوي
لجرافة مليئة بالعبوات الناسفة ومواد مرتبطة بها  ينشر صور  اتحاد قبائل سيناء    -

 )الرابط( محافظة شمال سيناء. يف رفحمدينة تم اكتشافها بالقرب من  

 )املصري اليوم( مصر تواصل فتح معبر رفح البري

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 تطورات املشهد األمني 
يوما احتياطيا.. رغم تقدمنا ما    45جدد حبس محمد الباقر  نعمة هشام: الجنايات ت 

 )درب(  يثبت صدور حكم ضده يف التهم املنسوخة من قضيته

أمس   يف  نحن  حقوقي  لكيان  مؤلم  فقدان  العربية  الشبكة  توقف  علي:  خالد 
 )درب(  الحاجة الستمراره.. أتفهم أسباب ودوافع القرار

.. منى سيف: سناء انتهت من زيارة عالء يف محبسه..  2020لم يلتقيا منذ مارس  
 )درب( حب معتبر حتى نتجمع كعائلة يف مكان آمن وبراح

خسارة حزين.يوم   العربية”:  “الشبكة  توقف  قرار  ىلع  تعليقا  عامة  شخصيات   .
 )درب( للحركة الحقوقية واألسباب مؤسفة.. الطريق لم ينته

خالد البلشي عن توقف “الشبكة العربية”: يوم حزين.. لكني الزلت مقتنعا أن  
 )درب( الطريق لم ينته وأن أمامنا مشوار طويل سنكمله معا 

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%86%d8%b9%d9%85%d8%a9-%d9%87%d8%b4%d8%a7%d9%85-%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-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%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-%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a4%d9%84/
https://daaarb.com/%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-2020-%d9%85%d9%86%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%aa/
https://daaarb.com/%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%b4%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%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-%d9%8a%d9%88/
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مالك عدلي: كالم جمال عيد عن أسباب وقف نشاط الشبكة العربية حزين ومؤسف..  
 )درب( دي تكون استراحة محارب أتمنى

األسباب  وتكشف  فلسطينيين  تجنيس  ترفض  الداخلية  أمنية..  )املصري   لدواع 
 اليوم(

الداعية املعتقل محمود شعبان يكشف يف رسالة مسربة عن انتهاكات وتعذيب 
 )الجزيرة(  بحقه

إخالء سبيل متهم يف قضية عالء والباقر: تاجر من دمنهور كتب   خالد علي يعلن 
 )درب( 1356بوست وحظه جه يف القضية 

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%85%d8%a7%d9%84%d9%83-%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%8a-%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%86%d8%b4/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2501517
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2501517
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/1/11/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84/
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