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 December 2022 9||  724العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 عثمان   _شريف # العفو الدولية تطالب باإلفراج عن املعارض املصري الضابط   

   أكاديمي أوروبي: السيسي يجلس ىلع برميل من البارود  

 الخارجية األمريكية: نحث أثيوبيا بعدم اتخاذ قرارات أحادية تؤثر بمياه النيل  

   إصرار حكومي وغضب شعبي.. ما مصير تطبيق الفاتورة اإللكترونية؟  

   سنوات   5باملئة للمرة األولى منذ    19.2التضخم يف مصر يقفز إلى   

 صري فوضى يف سوق الصرف وعدة أسعار للدوالر مقابل الجنيه امل  

   مليار دوالر خرجت من مصر أمواال ساخنة   23عام صعب«.. محمد معيط:  »  

 كشف عنها قبيل وفاته.. مطالب بتنفيذ أمنية الصحفي محمد أبو الغيط  

 

 

 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 
املصري يف أخبار املشهد 

 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
منظمة العفو الدولية تطالب باإلفراج عن املعارض املصري الضابط شريف عثمان  

 ية( )منظمة العفو الدولاملحبوس يف دولة اإلمارات 

)بوابة    قرارات أحادية تؤثر بمياه النيلالخارجية األمريكية: نحث أثيوبيا بعدم اتخاذ  
 األخبار(

 )بوابة األخبار(  السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية العراق

 )بوابة األخبار(  السيسي يعرب لرئيس الصين عن تطلعه لالرتقاء بعالقات البلدين

 )بوابة األخبار( قمة مصرية تونسية يف الرياض

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/uae-dont-deport-egyptian-american-dissident-to-egypt-where-he-will-face-torture/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3960760/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3960760/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3960660/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3960492/1/%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%B1%D8%A8-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9%D9%87-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3960984/1/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 ( 21)عربي كاديمي أوروبي: السيسي يجلس ىلع برميل من البارود أ

غير مسئولة  عبر شركات  غير شرعية  السفر بطرق  من  املواطنين  تحذر    الخارجية 
 )بوابة األخبار( 

الفلسطيني الشعب  ضد  العنف  استمرار  من  البالغ  قلقها  عن  ُتعرب  )بوابة    مصر 
 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/1479870/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3960564/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%BA%D9%8A
https://gate.ahram.org.eg/News/3872348.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3872348.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية

 )بوابة األهرام(   ضيةللطيران للخدمات األر   املهندس إبراهيم فوزي رئيًسا لشركة مصر

 )اليوم السابع(  نشاطا فى تصنيف املحال  316قانون املحال العامة.. اعتماد 

 )املصري اليوم( قروش    5  قرشا.. ويباع بـ  90»التموين«: تكلفة رغيف الخبز تبلغ نحو  

 )املصري اليوم(  ات بإضافة املواليد الجدد لبطاقة التموينفئ  4السماح لـ  التموين:

 ( 21)عربيإصرار حكومي وغضب شعبي.. ما مصير تطبيق الفاتورة اإللكترونية؟ 

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/3872100.aspx
https://www.youm7.com/story/2022/12/9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-316-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84/6003602
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2763102
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2763164
https://arabi21.com/story/1479895/%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21)عربي سنوات  5باملئة للمرة األولى منذ   19.2التضخم يف مصر يقفز إلى 

 )الوطن(  أشهر 9مليار دوالر قيمة واردات مصر يف  68تقرير حكومي: 

 )بوابة األخبار(   خبر هام من السعودية بشأن زيادة حجم استثماراتها يف مصر

أول    8.8»املركزي«:   العربية  للدول    2022أشهر من عام    9مليار دوالر صادرات مصر 
 بوابة األخبار( )

 )الوطن(  % تراجعا بمبيعات حديد التسليح يف مصر16.6

 )الوطن( لسد عجز املوازنة    مليار جنيه  26.5 ـ أذون خزانة بالبنك املركزي يطرح  

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/1479800/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-19-2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/6368614
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3960691/1/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3960602/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--88-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/6368609
https://www.elwatannews.com/news/details/6368723
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 )بوابة األخبار(  أشهر 9مليار دوالر خالل  11.1اإلحصاء: واردات مصر من الصين سجلت 

 )بوابة األخبار( أشهر  9مليار دوالر صادرات مصرية إلى الصين يف   1.5إلحصاء: ا

 )الشروق( شهرا رغم األزمات  30مليار جنيه لدعم الصادرات خالل  40املالية: سددنا 

 )األناضول(  مجموعة آرتشليك التركية تضع حجر األساس ملصنع جديد يف مصر

 )العربية(  فوضى يف سوق الصرف وعدة أسعار للدوالر مقابل الجنيه املصري

 ( رصد) أمواال ساخنة مليار دوالر خرجت من مصر  23»عام صعب«.. محمد معيط: 

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/3960597/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%AA%C2%A0111-%D9%85%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3960592/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122022&id=fe4906d6-5f29-4697-93e1-c2159b1f68af
https://www.dailysabah.com/arabic/finance/2022/12/08/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/12/06/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?fbclid=IwAR2g7OCzYNuq32v5MOuEXOvEBEula0WhTkwDVC7VqYRpLeby2oMyXnGdBFA
https://rassd.com/522793.htm
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 )العربية(  م عز العرب رئيسا للبنك التجاري الدولي يف مصرتعيين هشا

 )الوطن( مليار دوالر  5.715لـ الدين الخارجي ملصر يتراجع 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/12/08/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/6368589
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )القاهرة( عمرو أديب لـ املواطنين: هو سعر الدهب مضايقكم يف إيه؟ 

 التعليم 

 )درب(  فضى إلى موتهاالنيابة تحبس “مدرس ابتدائي” بتهمة ضرب طفلة أ

 الصحة 

 )درب(  إيجابية حالة إصابة بجدري القردةالصحة تعلن 

وفاة   تكشف:  العباسية  مستشفى  عن  الدفاع  وتحويل  مر  ٥جبهة  مؤخًرا    ١١ضى 
 درب()للحميات وُنطالب بالتحقيق ملعرفة األسباب   ٣ملستشفى الصدر و

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.cairo24.com/1705702#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%20%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%20%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87,%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%20%D8%A3%D9%8A%20%D9%87%D9%8A%D8%B5%D8%A9%20%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%b7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%af%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%ac%d8%a8%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%88%d9%81/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار(  البيطريالقوات املسلحة تنظم مؤتمرًا علميًا باملستشفى 

 )الوطن(  زيارة لوفد من غرفة الصناعات الهندسية لشركة ترسانة اإلسكندرية

 

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/3960670/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3
https://www.elwatannews.com/news/details/6368656
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( إغالق معبر رفح البري للعطلة األسبوعية

 

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/2763152
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 تطورات املشهد األمني 
  كشف عنها قبيل وفاته.. مطالب بتنفيذ أمنية الصحفي املصري محمد أبو الغيط 

 ( 21)عربي

ساعات ألراه    5زوجة محمد عادل تروي تفاصيل “يوم سيء أخر يف الحياة”: انتظرت 
 )درب( عض لكنهم منعوا ذلك من بعيد ونشاور لب

شكيلي أمير  تجديد الحبس السادس.. “أمن الدولة” تقرر استمرار حبس الفنان الت
 )درب( أخبار كاذبة”  ربـ” نشيوما يف اتهامه    15عبد الغني 

يوما يف اتهامه    15الحلو    حرية الفكر: “أمن الدولة” تجدد حبس املحامي أحمد نظير
 )درب(أخبار كاذبة”   ربـ” نش

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/1479838/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7
https://daaarb.com/%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%b3%d9%8a%d8%a1-%d8%a3%d8%ae%d8%b1/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-2/
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