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روصنم

انتاكردم تّحتفت  دقل  .ةفوصوم  ةميرج  وه  لصحي  ام  نوك  رمألا  ىّدعت  .انتاعمتجمل  ةمزال  ةفص  ىلإ  انؤادعأ  هلّوحي  ٍسجاه  لثم  ةميرجلا  تحبصأ 
.انسوفن يفو  اننيب  بعرلا  ةعانصب  تماقف  انهاجتا ، بعرلا  اهؤلمي  راظنأ  ّطحم  يه  اندالب  ّنأ  ىلع  رغصلا  ذنم 

نأ نيدهاج  اولواح  .ةيدّمحم  ّةيمالسإ  ةفصب  اهوّخطل  تاعيرشت ” تاراعش و” نم  هيّعدي  ام  ىوس  ءامتنا  الو  هل  ّةيوه  يذلا ال  نّوكملا  اذه  شعاد .” “

.مهتاعيرشتل ردصمك  ةينآرقلا  تايآلا  ضعب  قيبطتب  يدّمحملا  مالسإلل  ةمزاللا  ةفصلا  وه  ميظنتلا  اذه  نوكي 
؟ نوكن نم  اندوجو ؟ ىلع  ظفاحن  فيك  رمتسن ؟ فيك  .دوجو  قاقحتسا  ىلإ  سانلا  ةايح  تلّوحت  .رطخلا  مقافت  هعمو  بعّرلا  أدب 

تاسايس ةغيص  تحت  حبصت  نأ  لبق  انتاعمتجم  اهيلع  يه  يتلا  ةغيصلا  ديدحت  يف  ءامتنالاو ، ّةيوهلا  ديدحت  يف  ّةيروحم  يه  هذهك  ةلئسأ  ّنأ  ّكش  ال 
وأ دصقب  ىّدأ ، يذلا  رمألا  هقيقحت ، ىلإ  ًابئاد  لواحي  لازي  ام  اهنمو  عورشملا  اذه  قيقحت  يف  لشف  ام  اهنم  ّينطو ، عورشم  ميدقت  ةدهاج  تلواح 
نمزب تاسايسلا  كلت  ءوشن  لبق  خيراتلا  يف  ّةينيدلاو  ّةينثإلا  هّتيعجرم  هل  ّهنأ  رابتعاب  رخآ  نع  نّوكم  لك  ّزيُمت  يتلا  ةفصلا  ءاغلإ  ىلإ  دصق ، نود  نم 

بوشم يّرس  ٍلكشب  اهليصافت  سرامت  اهتاذ  ىلع  ةعقوقتم  وأ  ةرات ، اهتقيقح  ةّئبخم  ّةيسايسلا  ةغيصلل  اهلاثتماو  اهجمد  ةجيتنلا  تناكف  ديعب ،
.ىرخأ ًةرات  فوخلاب 

ىهتنمب اهيلإ  ريُشن  نأ  عيطتسن  اهنيعب ، تانّوكم ”  “ هفدهتسا ام  نمض  نم  فدهتسا  شعاد ”  “ ميظنتف هنع ، ثيدحلا  ديرأ  امل  ةئطوت  هذه  ربتعأ 
لب هتاّعلطتل ، نولاوي  الو  هّتيجولويديإب  نونيدي  نيذلا ال  برعلاو  نّييحيسملاو  نّييديزيإلاو  نّييروشآلا  قحب  فصوت  مئارج ال  بكترا  وهف  .حوضولا 

ّنأك ةرفاك ، تّايلقأ ”  “ مّهنإ ةحيحصلا ، ةلاحلا  وهو  ّةذاش  ةلاح  هل  ةبسنلاب  مه  .اندالب  يف  هيلإ  ىعسي  يذلا  هدوجو  هجاوي  ًارطخ  مهربتعي  وه 
! هعورشم بسانت  تّايلقأب  مهفيصوت 

كئلوأو اوجن ، نإ  ريجهتلاو ، لتقلل  اوضّرعت  نيذلا  كئلوأ  ريصم  لوؤي  نيأ  ىلإ  ةعباتم  ليصافتلا ، هذهب  ّقلعتي  ام  ةعباتم  بجاولا  نم  ناك  انه ، نم 
! ّفلخت .ءارولا  ىلإ  نمزلا  يف  ًاديعب  انب  بهذت  ّةيعجر  ةلاحب  عابطنا  انبوشي  يبس ”  “ حلطصم ىلإ  رظنن  امدنع  اّننأ  ىتح  يبّسلل ،”  “ اوضّرعت نيذلا 
مه ّيعامتجا  ىوحم  نمض  ًّايفارغج ، ملاعملا  ةحضاو  ضرأ  ىلع  دوجولا  يف  مهتنونيك  عم  ةمزالتملا  مهتقيقح  ةقرسل  اوضّرعت  مه  ةقيقحلا  يف 
كلذو نونوكي ، نم  يغُلي  وأ ال  يغُلي  امب  عمتجملا  ديحوت  ةيُغب  مهريغ  عم  مهجمد  تاسايسلا  ةلواحم  ًازواجتو ، مغر ، ةيوهلا  ديكأت  غيِص  نم  ةغيص  هيف 

.بوعشلا تاّدكؤم  مهأ  نم  نّادُعي  ةميدق  ةراضحو  ثارت  نم  هريمدت  ّمت  ام  اذه  ّلك  ىلإ  فضأ  هيف ، نودجوي  يذلا  دلبلا  ةسايس  قفو 
! ةدحاو ةيفارغجلا  .ةدحاو  ةغيصب  تاقرسلاو  لتقلاو  رامدلا  .اهضعب  عم  لفاكتت  نيزاوم  ةّفك  .قارعلاو  ةيروس  يف  ًايزاوتو  ًابسانت  ىشامتي  اذه 

! ىولبلا يف  تاعمتجملا  دّحوي  خراص  حوضو  تاذ  ّةيفارغج  لماوعب  ةلصفنملا  ريغ  تاحاسملا  دادتما 
(. باونلا رفظم  ”. ) ماشلا عقت  ًاضيأ  ةلجد  ىل  ـ عو يبلقب  ُتأموأ  ىدرب ؟ ىلع  ُدادغب  له  يتمصب  رم  ـٌل  فط لءاستو  “

لآم رطخألاو  مهألاو  شعاد ،”  “ دعب ام  عوضوم  تسرادت  ريراقت  ىلع  عوقولا  ىلإ  يتعباتم  ينتلصوأ  ثدحي ، ام  ةعباتم  بوجو  عوضوم  ىلإ  ةدوعلاب 
نكأ مل  .ملألا  نم  هعنصت  ام  عنصت  ةبعرم ، جئاتنلا  ّنإ  ً.الافطأو  ًءاسن  مهندمو ، مهارقو  مهتويب  نم  اوقرُس  نّمم  شعاد ”  “ ةطلس تحت  مه  نم 

ّيأ ..سانلا  ءالؤهب  ّلحيو  ّلح  اذام  ةرارمو  لوهذب  ّركفأ  توريب ، يف  يتماقإ  ناكم  اياوز  دحأ  يف  نكر  يف  انأو  تاعاسل  ملألاب  ديقلا  ةلاح  زواجتأل 

ةليل تاذ  يف  اماردلا  ىلا  دوعت  يدعك  روصايتاك  يف  نوديربسا  يداش  يفارغوتوفلل  ضرعم  ةفاقثلاحاتتفا  ريزو  ةياعرب  مالفألل  سلبارط  ناجرهم  500حاتتفإ  يلودلا :” كنبلا  “
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ّيأ ..سانلا  ءالؤهب  ّلحيو  ّلح  اذام  ةرارمو  لوهذب  ّركفأ  توريب ، يف  يتماقإ  ناكم  اياوز  دحأ  يف  نكر  يف  انأو  تاعاسل  ملألاب  ديقلا  ةلاح  زواجتأل 
ناسنإلا دوعيس  فيك  لقع ! .هل ال  عدار  ّيأ  اهسرامي  نم  دجي  نأ  نكمي  بناوجلا ال  ّددعتم  فيظوتو  باصتغاو  غامد  لسغ  تّايلمع  .نوشيعي  عقاو 

ريكفتلا ىلإ  اندوقي  اذه  ّنكل  ثدح ؟ ام  حيحصت  يف  يدسجلاو  يسفنلا  بطلا  ديفي  لهو  تاسرامملا ؟ كلت  ّلك  نم  هل  ضّرعتي  ام  دعب  ًايعيبط 

قوقح مهتاّبلطتم ؟ يه  ام  اهنم ؟ ءيش  قيقحت  ىلع  نورداق  مه  له  .اهيف  فرتعي  نمو  مهقوقح  يه  ام  تّايلقألا .”  “ تانّوكملا كلت  لبقتسمب 
؟ ةيعامتجا قوقح  نمض  نم  ةينيد 

ىدحإ يف  يبرعلا ، ملاعلاو  قارعلا  يف  عّونتلا  نع  عافدلاب  ةصّصختم  ّةيموكح  ريغ  ةمظنم  يهو  تاراسم ، ةسسؤم  تهّجو  لاجملا  اذه  نمضو 
: يلي امب  ّةينيدلا  تايلقألا  قوقح  نع  عافدلا  فلم  اهتاطاشن 

قارعلا يف  ّةينيدلا  تّايلقألا  نع  نيّلثمم  روضحبو  دادغبب ، دقُع  ءاقل  يف  دقتعملاو  نيدلا  ةيرح  نامضب  نوبلاطي  ّةينيدلا  تّايلقالا  وّلثمم  “

تانّوكملا تالاح  سرادت  ديعص  ىلع  ةّماه  ربتُعت  ةوطخب  نّييقوقح ،” ءاربخو  نّييئادنملا  ةئباصلاو  نّييديزيإلاو  نّييحيسملا  فاقوأ  يلوؤسمو 
.اهقوقحو

تّايلقأو نّييئاهبلاو  نّييئادنملاو  نّييديزيإلاو  نّييحيسملا  لثم  قارعلا ، يف  ّةينيدلا  تّايلقألا  قوقح  لوح  عّسوم  شاقن  ىرج  ، “ ريرقتلا عباتيو 
”. قارعلا يف  دقتعملاو  نيدلا  ةيرح  هجاوت  يتلا  تاّيدحتلا  زربأ  لوح  ىرخأ ،

” ولح رابج  راتس   “ ةمأ شيرلا  حتتفا  : “ ريرقتلا عباتي  عقاولا ؟ ضرأ  ىلع  راكفألا  مجرُتتس  فيكو  ّةيلمعلا  تاوطخلا  نيأو  شاقنلا ، دعب  اذام  نكلو ،
ساسأ ىلع  زييمتلاو  ّةينيدلا  تّايلقألا  قوقح  ةيامح  نمضي  امب  ةدحوملا  ّةينطولا  ةقاطبلا  نوناق  ليدعتب  ًابلاطم  شاقنلا  ّةيئادنملا  ةفئاطلا  سيئر 
نود نم  ّةينيدلا  تّايلقألا  دارفأ  نم  نيرصاقلا  ةملسأ  ىلإ  يّدؤت  يتلا  ةدّحوملا  ّةينطولا  ةقاطبلا  نوناق  نم  ةداملا 26  ءاغلإو  دقتعملا ، وأ  نيدلا 

”. مهرايتخا
ُّدب اّمم ال  اذهل ، .ّةينطولا  ّةيوُهلا  ّةيعجرم  قفو  ددُحت  ةقاطبلا  هذهف  ةيمهألا ، يف  ةياغ  ةلأسم  ةدّحوملا  ةينطولا  ةقاطبلا  نوناق  ماحتقا  ّنأ  ّكش  ال 

لمعنو فتاكتن  نأ  براجت  نم  هانربتخاو  هانفرع  ام  قفو  انمزلي  يذلا  رمألا  تانّوكملا ، عيمج  قوقح  نمضت  ثيحب  ةيوهلا  هذه  ىلع  قفاوتلا  هنم 
ّةيلخادلا ثادحألا  تامكارتو  تاسايسلا  فورظ  ريياعمل  تعضخ  اّهنأل  نكلو  ًاقباس ، ةددحُم  ريغ  اّهنأل  سيل  ةينطولا ، ّةيوهلا  رارقإ  ىلع  نيدهاج 

.ةعماج ّةيوهك  اهفيصوت  يف  للخل  ًّايبسن  تضّرعتف  ّةيجراخلاو 
ةملسأ عوضوم  يف  نّييحيسملا  هجاوت  يتلا  تاّيدحتلا  ماشه ” ريبلأ  بألا   “ وكاس سيول  كريرطبلا  ّلثمم  ضرع  : “ أرقن ريرقتلا ، ىلإ  ةدوعلابو 
قّرطتو .ّةيقارعلا  تّايلقألل  ّةينيدلا  تايرحلا  ّددهي  ماع  وحن  ىلع  اهريسفتل  لاجملا  حيُتي  مالسإلا  تباوث  ىلع  قافتالا  مدع  ّنأ  ًاّنيبم  نيرصاقلا ،
ّةيوه لعجي  وحن  ىلع  اهقيبطت  ىدمو  عيرشتلل  ساسأ  ٌردصم  وهو  ّيمسرلا ، ةلودلا  نيد  مالسإلا  ّنأ  ىلع  ّصنت  يتلا  ًالوأ ، ةداملا 2  ىلإ  ماشه 

مدق ىلع  نينطاوم  مهفصوب  اهدارفأ  عيمج  لوبقل  عّستت  ّةيندم  ةلود  مأ  ّةينيدلا  تّايلقألا  قوقحل  اهيف  ناكم  ّةينيد ال  ةلود  له  ةحضاو ، ريغ  ةلودلا 
.”؟ ةاواسملا

ريغ نم  ةلودلا  ءانبأ  لاح  وه  ام  عيرشتلل ، ساسألا  ردصملا  وهو  مالسإلا ، وه  ّيمسرلا  ةلودلا  نيد  نوكي  امدنع  انه : هسفن  حرطي  يذلا  لاؤسلا 
قّزمتلا ىلإ  ةوقب  دوقت  نأ  نكمملا  نم  تاتوافت  دوجو  جاتنتسا  ىلإ  اندوقي  يذلا  رمألا  مهتانايد ؟ قفاوت  يتلا  تاعيرشتلا  يه  امو  نيملسملا ؟

! ةلودلا نيد  وه : ةعجارملا  نم  ريثكلا  جاتحي  ىطعُم  مامأ  يعامتجالا 
مهّتيوه نم  نّييديزيإلا  نامرح  ىلع  ةّبترتملا  ّةينوناقلا  تالضعملا  حرش  يف  ردخ ” بئاص   “ ينوناقلا ريبخلا  ضافتسا  : “ ريرقتلا يف  ًاضيأ  دجنو 

ةريمألا تقّرطت  كلذ ، نع  ًالضف  .ةرجهلل  نّييديزيإلا  نم  ديدعلا  عفدت  تائملاب  تالاح  كانه  ّنأ  ًادروم  مالسإلا ، ىلإ  نيدلاولا  دحأ  لّوحت  ىدل  ّةينيدلا 
، تّايديزيإلا ءاسنلل  شعاد ”  “ ميظنت يلتاقم  باصتغا  ةجيتن  نيدلوملا  لافطألاب  ّقلعتت  تاّيدحت  ىلإ  يديزيإلا  فقولا  نم  ليعامسإ ” ديزياب  ةيمأ  “

”. بألا ّةيلوهجم  ببسب  نيملسم ، نّودُعي  يقارعلا  نيرصاقلا  ةياعر  نوناق  بسح  مه  نيذلاو 
ةسلجلا يف  نّوينوناقلا  ءاربخلا  حرتقا  روتسدلا ، اهنّمضت  يتلا  قوقحلاو  تاعيرشتلا  نيب  ًاضراعت  نّمضتت  يتلا  تالاحلا  هذه  ةهجاومل  : “ عباتيو
فارتعالا مدع  صوصخب  اّمأ  .دقتعملا  ةيرحل  ةنماضلا  ةيلودلا  تايقافتالاو  كوكصلا  هنّمضتت  ام  ىلع  ًاحاتفنا  رثكأ  هلعجل  ينوناقلا  ماظنلا  حالصإ 

نمض نّييئاهبلا  ركذي  مل  ماعلل 2005  قارعلا  روتسد  ّنأ  ىلإ  ّةيئاهبلا  ةفئاطلا  ّلثمم  بوقعي ” ءايض   “ ديسلا راشأ  دقف  ّةينيدلا ، تّايلقألا  ضعبب 
ءاغلإ نم  ُّدب  ّهنإو ال  يئاهبلا ، طاشنلا  ميرحت  نوناق  رودص  عم  ماعلا 1970  ذنم  ًانوناق  ةروظحم  ّةيئاهبلا  ّنإ  لب  اهب م2-2 ، فرتعملا  ّةينيدلا  تّايلقألا 

”. روتسدلل اهتفلاخم  ببسب  تاعيرشتلا  هذه 
لاكشأ نم  ثدحي  ام  عيمج  ءاهنإ  ىلع  لمعلاب  ّلثمتي  تاءاقللا  هذه  نم  فدهلا   “ ّنأ ىلإ  تاراسم ، ةسّسؤمل  ماعلا  قّسنملا  مولس ، دعس  راشأو 

كاهتنالاب موقي  نمل  ينيدلا  ءامتنالا  نع  رظنلا  فرصب  دقتعملا  ةيرح  تاكاهتنال  ةيفاك  ةروصب  يّدصتلا  ّمتي  نأو  ّةينيد ، سُُسأ  ىلع  زييمتلا 
عنمل ىرخأ ، بابسأ  ّيأل  وأ  ينيد  ساسأ  ىلع  زييمتلا  ةضهانمل  ئدابم  نالعإ  ةقيثو  ىلإ  لوصولا  ّمتي  نأو  ةينيدلا ، هقوقح  كهتُنت  يذلا  فرطلاو 

تايرحلا ةسراممب  ّيعامجلاو  ّيدرفلا  روعشلا  زيزعتو  تاماسقنالا ، هذه  ىلع  ّبلغتلاو  عمتجملا ، لخاد  ّيفئاط  وأ  ّينيد  ساسأ  ىلع  ماسقنالا 
ءاغلإو اهب ، فرتعملا  ريغ  ّةينيدلا  تّايلقألاب  فارتعالا  ىلع  لمعلاو  قارعلا ، يف  ّةينيدلا  بهاذملاو  نايدألا  عابتأ  عيمجل  ةبسنلاب  نامأب  ّةينيدلا 

ةسسؤم ّنأ  ركذلاب  ريدجلا  نمو  اذه ، ةينيدلا .” تادقتعملاو  رئاعشلا  رظحت  وأ  ّيعرش ،” ريغ   “ ّةينيدلا فئاوطلا  ضعب  دوجو  لعجت  يتلا  تاعيرشتلا 
.نايدألا راوحل  ّيقارعلا  سلجملا  يسّسؤم  نم  يهو  قارعلا ، يف  عّونتلا  زيزعت  ىلإ  فدهت  ّةيحبر  ريغ  ةمظنم  يه  تاراسم 

اذه طمن  ناك  ًّايأ  عمتجملا ، يف  عّونتلا  لماوع  ديحوتو  ةنطاوملا ،”  “ ةغيص نم  ولخي  عقاو  يف  رييغت  عنصل  ّةداجلا  تالواحملا  هذه  انأرق  ام  اذإ  انه ،
زييمت تايلمعب  اهتغايص  تّمت  يتلا  ّةيوهلا  هذه  ّةيفئاطلا ، ّةينيدلا  ّةيوهلا  لعجلو  ةلودلا ، نع  نيدلا  لصفل  ّةداج  ةبلاطم  ًّاينمض  دجن  عّونتلا ،

نع فّقوتي  هيف  هاركإ  ًّايتاذ ال  ًارايخ  تابجاولاو ، قوقحلا  ةرادإ  يف  روصقلا  وأ  دالبلا  اهل  ضّرعتت  يتلا  بورحلا  اهيف  تّببست  تاءادتعاو  شيمهتو 
يّدج مهفل  ةجاحب  انسلأ  نآ : يف  ةريطخو  ةريبك  تالؤاست  مامأ  انعضي  يذلا  رمألا  .ّيبرعلا  انملاع  يف  هدوجو  يف  ناسنإلا  ةميق  رهوج  هنوك 

؟ ّيفئاط وأ  ّيقرع  ءامتنا  ّيأ  نم  ًاديعب  ةنطاوملا  زيزعت  جمارب  ليعفتل  ةجاحب  انسلأ  ةيوهلا ؟ هذه  أشنت  فيك  مهفلو  ّةينطولا ، ّةيوهلا  ةيهامل 
لامش يف  داركأ  لبِق  نم  ّةيرصنع  ةلماعمل  اوضّرعت  ًابرع  ّنأ  ّكشلل  وعدي  امب ال  ّدكؤت  ناسنإلا  قوقح  ةمظنمل  ريراقت  تدرو  نييضاملا  نيمويلا  يف 

!. لولحو تاباجإ  نع  ثحبلا  ديق  تالؤاستلا  ىقبت  ةيروس ؟ يف  عضولا  نع  عضولا  اذه  فلتخي  لهو  .قارعلا 

اذه كراش 
: عوضوملا

ةكراشم 

: هذهب بجعم 
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تالاقملا رهشأ 

2016 سرام 18 ,

2015 وينوي 12 ,

2015 وينوي 23 ,

2016 ويام 22 ,

2016 ويام 18 ,

2015 ربمسيد 29 ,

!! راطملا يف  توريب  يف  تارامالا  ريفس  فيقوت 

بلدإ ثادحأ  دعب  يئاوتحا  يزرد  فقوم  ةنتفلا  ىلع  انيضق  تايلمعلا : ةفرغ  نم  مالس 

ًابذك دشألا  نويعلا  نوتريب : ميت 

ريصق مليف 

ةايحلل ةقشاع  ىثنأ  ملاعم  اهايابخ  يف  لمحت  ضايف ..  لايرف  ةلباقم – 

ةّيروسلا ةزجعملا  قّقحتت  ىتح  يصاع : ايرث 

تافينصت

تافينصت

ةيرابخالا ةرشنلا 

ديدج لك  كلصيل  ةيديربلا  ةمئاقلا  ىف  كرتشا 

 .. ينورتكلإلا ديربلا  بتكا 

كرتشا













رتيوت

https://t.co/d6ygvjVLir https://t.co/agToYqGdpp لضاف ينوط  ينانبللا  عدبملا  مرّكت  نانبل  نم  داور  ةنجل 

https://t.co/hl7kx8I5GI https://t.co/B8KkcjWkDH نوضيب يجانل  ايفوص » يتديفحل  ةينغأ  نوعبرأ   » عيقوت

https://t.co/g8HKbAjFF8 https://t.co/ilJjzBod8A ءاعمج ةيناسنإلل  لاقم 

https://t.co/Y9dvonUfPC https://t.co/Wh9b4vfuaY مالعالا ريزو  ةلثمم  روضحب  دايعألا  لولح  ةبسانمب  الافتحا  تماقأ  نانبل  بابش  ةكرح 

https://t.co/JcwYVRU2u8 https://t.co/BnX7LSXEIn ديدج ملاع  ةرانم  ينطولا  اهديع  يف  تارامإلا  : يسماشلا رمس�د  ةيليكشتلا  ةنانفلا 

 فينصتلا رتخا 

http://entmaa.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1/
http://entmaa.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1/
http://entmaa.com/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%86%d8%a9/
http://entmaa.com/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%86%d8%a9/
http://entmaa.com/%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%af-%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
http://entmaa.com/%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%af-%d9%83%d8%b0%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
http://entmaa.com/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d9%82%d8%b5%d9%8a%d8%b1/
http://entmaa.com/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d9%82%d8%b5%d9%8a%d8%b1/
http://entmaa.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7/
http://entmaa.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7/
http://entmaa.com/%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%8a-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%91%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9/
http://entmaa.com/%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%8a-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%91%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9/
https://t.co/d6ygvjVLir
https://t.co/agToYqGdpp
https://t.co/hl7kx8I5GI
https://t.co/B8KkcjWkDH
https://t.co/g8HKbAjFF8
https://t.co/ilJjzBod8A
https://t.co/Y9dvonUfPC
https://t.co/Wh9b4vfuaY
https://t.co/JcwYVRU2u8
https://t.co/BnX7LSXEIn
http://www.minions.host/
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