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شاهد.. استادات بطولة أمم أفريقيا 2019 على غرار أفضل مالعب العالم
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بورتریھات لوجوه نسائیة ال تحتاج من یفك شفراتھا وقطع "خردوات" حدیدیة أحسن جمعھا وإعادة خلقھا

لتشكل تحفا فنیة ألى منك وأنت تتأملھا أن تشك فى أنھا كانت یوما بابا متھالكا إلحدى السیارات"، ھكذا

تراصت أعمال الفنان الكبیر الراحل الدكتور صالح عبد الكریم فى معرضھ الذى أقیم أمس بجالیرى سفر

خانة.

ووصفت الفنانة زینب السجینى أستاذھا الراحل صالح عبد الكریم بالقدوة التى أراد تالمذتھ الوصول إلى

كالنحت الفنون  مجاالت  من  العدید  فى  تمیزه  أن  إال  منھم  وقربھ  الشدید  تواضعھ  من  فالبرغم  "عرشھ"، 

وتصمیم األزیاء والدیكور والرسم كان یعطى لھ رونقا ال یمكن تجاھلھ.

"مصریتھ"، على  جدا  حریصا  الكریم  عبد  صالح  "كان  السابع":  لـ"الیوم  السجینى  زینب  الفنانة  وقالت 

فالبرغم من تنوع ثقافاتھ واضطالعھ على جمیع أشكال الفنون فى العالم إال أنھ تشبث بجذوره".

وتابعت، أبدع الفنان الراحل فى كل ما قدم من أعمال نحتیة ورسم وتصمیم دیكور وأزیاء، وكان أول من

نحت على الحدید مستخدما خردواتھ، "بأستاذیة" ووضع كل قطعة فى مكانھا لتتحول تلك القطع الصغیرة

إلى تحف فنیة".

وعن سر تمیزه قالت زینب السجینیى، إن موھبة الراحل صالح عبد الكریم، كان لھا الفضل األول فى ذلك،

إال شغفھ الدائم وتطلعھ للمعرفة ساھم فى إثراء تجربتھ الفنیة بشكل كبیر".

ونموذجا قدوة  وكان  الجمیلة،  الفنون  بكلیة  الحیة  والطبیعة  التصمیم  لى  ودرس  أستاذى،  وأضافت "كان 

وصدیقا مقربا لى ولزمالئى حینما كنا ال نزال نتحسس طریقنا فى بدایة حیاتنا الجامعیة".

ھذا وأشادت الفنانة زینب السجینى بإقامة معارض للفنانیین الراحلین، حیث یحیى ذلك أعمالھم فال تدفن

معھم، مؤكدة على ضرورة أن تھتم الدولة بإنشاء متاحف للراحلین من الفنانیین، فال یمكن "التفریط" فى

أعمال تعتبر فى حد ذاتھا تاریخا.

وقال الدكتور أشرف رضا، رئیس مؤسسة آراك للثقافة والفنون والمرشح لمنصب نقیب التشكیلیین:" لم

یكن أستاذى صالح عبد الكریم فنانا بل مزیجا من الفنانیین، وتعلمت على یدیھ ضرورة أال یقتصر تركیز

الفنان على تخصص واحد، وإنما علیھ البحث الدائم على التنوع".

وعن سر ذلك التنوع الذى تمیز بھ الفنان الراحل قال الدكتور أشرف رضا: "كان ذلك نتیجة لبحثھ المستمر

وعملھ الدؤوب والقدرة على التجربة"، وأضاف"تشبع صالح عبد الكریم بعدة ثقافات نتیجة سفره إلیطالیا

وفرنسا حیث التقى فیھما بكبار الفنانیین، كما أن تتلمذتھ على ید الفنان العالمى دیكار ساھمت فى إثراء

تجربتھ الفنیة".

وأضاف الدكتور أشرف رضا"تفوق صالح عبد الكریم فى إعادة خلق الحدید الخردة"، وفى الخزف والنحت

والتصمیم".

وقال فارس صالح عبد الكریم، ابن الفنان الراحل: "تعلمت منھ الكثیر، فقد كنت حریصا على متابعتھ أثناء

عملھ، وكانت حیاتھ مثیرة وتشبعت من تجاربھ فأصبحت أكثر معرفة بالفن والثقافة".

فى رائدا  كان  فقد  مستقبلیة  رؤیة  لھ  كانت  كما  بھ،  قام  ما  كل  فى  خاصة  بصمة  لوالدى  "كان  وأضاف 

استخدام خردة الحدید، ویتخذه الفنانون مثاال لھم".

بقایا استخدام  فى  الریادة  لھ  وكانت  صنع،  ما  كل  فى  الكریم  عبد  صالح  "برع  ثابت:  محمد  المثال  وقال 

األرصاد: الیوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاھرة

37 درجة

أجیرى یعلن الیوم قائمة الـ23 العًبا النھائیة المشاركة فى بطولة

أمم أفریقیا

من غیر أسیتون اعرفى ازاى تتخلصى من طالء األظافر

مصرع شخصین وإصابة 3 آخرین فى انفجار بناقلة نفط روسیة

لقاح جدرى الماء یقلل من خطر الھربس عند األطفال

الزمالك یؤجل حسم مصیر المغربى "بوطیب"

مكاسب بدء تنفیذ اتفاقیة التجارة الحرة األفریقیة.. أبرزھا تبادل

الخبرات

محكمة األسرة تصدر حكمھا الیوم فى إثبات طالق سمیحة أیوب

بعقد عرفى

الجیش اإلسرائیلى یطلق النار على مقر األمن الوقائى فى نابلس

تعرف علي موعد عرض فیلم Frozen 2 في السعودیة

الطقس فى الخلیج.. طقس شدید الحرارة فى السعودیة والبحرین

وسلطنة عمان

لو بتعملى ریجیم وزھقتي من األكل.. طریقة عمل سلطة الدجاج

بالتوت

تعرف على طریقة استقبال البث األرضى الرقمى لقناة تایم

سبورت

"وول ستریت": شقیق زعیم كوریا الشمالیة عمل "مرشدا"

لحساب "سى.آى.إیھ"

21 یونیو أطول نھار فى السنة وبدء االنقالب الصیفى بنصف
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الحدید، وكذلك تمیز أسلوبھ بالخصوصیة الشدیدة".

الحب"، ذلك  ضریبة  دفع  وقد  لعملھ  الحب  شدید  وكان  ألعمالھ،  ومتابعا  لھ  صدیقا  وأضاف"كنت 

مشیرا"دخلت شظیة من الحدید فى إحدى عینیھ أثناء عملھ وأصابتھا ولم یمنعھ ذلك من العطاء لفنھ".

زینب والفنانة  ثابت  ومحمد  رافع  سامى  المثالین  بینھم  من  الفنانین  من  العدید  حضور  المعرض  وشھد 

السجینى، والكاتبتین منى مكرم عبید ولوتس عبد الكریم.

الجمیلة الفنون  بكلیة  ودرس   ،1925 عام  الفیوم  فى  ولد  قد  الكریم  عبد  صالح  الراحل  الفنان  وكان 

بالقاھرة، ثم سافر إلى فرنسا التى درس فیھا دیكور المسرح واإلعالن والتصویر ثم إلى إیطالیا لدراسة فن

دیكور السینما والخزف بالمعھد التجریبى للسینما بروما، كما درس لطلبة الفنون الجمیلة بالقاھرة.

الدیكور، مصممى  لرواد  القومى  المسرح  قالدة  بینھا  من  جوائز،  عدة  على  الراحل  الفنان  أعمال  وحازت 

وجوجنھایم للتصویر  الدولیة  فیتوروماتو  سان  وجائزة  اإلسكندریة  بینالى  ن  النحت  لفن  األولى  والجائزة 

التشجیعیة الدولة  وجائزة  األولى  الطبقة  من  والفنون  للعلوم  االستحقاق  ووسام  بأمریك  للتصویر  العالمیة 

وجائزة النحت الشرفیة من مدینة ساوباولو البرازیلیة، وغیرھا.

وتقتنى عدة أماكن أعمال للفنان الراحل صالح عبد الكریم، من بینھا متحف الفن المصرى الحدیث بالقاھرة

ایتاب وفندق  باإلسكندریة  فلسطین  فندق  دیكور  الراحل  الفنان  وصمم  ھذا  الھند،  فى  الوطنى  والمتحف 

باألقصر، وصمم وحوالى 70 عمال مسرحیا.

جانب من المعرض

الكرة الشمالى

لو بتعانى من انتشار الناموس فى منزلك.. الحل بسیط

العنب مضاد لألكسدة ویعزز صحة العظام ومفید للصداع

100 ملیون صحة تحذر من تناول الشاى بعد الوجبات: یمنع

الجسم من امتصاص الحدید

طرح النسخة الجدیدة من لعبة Final Fantasy VII رسمیا

مارس 2020.. فیدیو

"العربیة للتصنیع" تبحث التعاون المشترك مع قبرص فى

الصناعات الدفاعیة

الصین: سنرد على أمریكا حال إصرارھا على تصعید توترات

التجارة

القبض على 22 مسجل خطر فى شارع مستشفى الصدر

بالعمرانیة

الخارجیة األمریكیة تھنئ روسیا بالعید الوطنى للبالد نیابة عن

ترامب

تعرف على حكم شراء سیارة بالتقسیط من البنك.. اإلفتاء تجیب

(فیدیو)

المنتخب یوفر تأمینا خاصا لمحمد صالح فى برج العرب

القبض على 40 تاجر مخدرات خالل مداھمة بؤر إجرامیة

بالجیزة

بدء امتحان مادة التوحید لطالب القسم األدبى بالثانویة

األزھریة

األھلى یمنح طاھر محمد ملیون جنیھ قیمة مقدم التعاقد

محافظ اإلسماعیلیة: االنتھاء من سحارة ترعة سرابیوم نھایة

العام

األرصاد: الیوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاھرة

37 درجة

محكمة األسرة تصدر حكمھا الیوم فى إثبات طالق سمیحة

أیوب بعقد عرفى

"وول ستریت": شقیق زعیم كوریا الشمالیة عمل "مرشدا"

لحساب "سى.آى.إیھ"

100 ملیون صحة تحذر من تناول الشاى بعد الوجبات: یمنع

الجسم من امتصاص الحدید

شاھد.. استادات بطولة أمم أفریقیا 2019 على غرار أفضل

مالعب العالم

التموین: تكریر زیت الطعام الخام وطرحھ على بطاقات التموین

األكثر قراءة
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https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9/4280298
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9/4280712
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https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/4281050
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/4281052
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https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%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-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/4281041
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إحدى اللوحات فى المعرض

جانب من المعرض

األھلى یبلغ فریق الكرة بمد األجازة حتى 22 یونیو ویطالبھم

بجوازات السفر

الفنانة أمینة خلیل بعد لقاء محمد صالح فى الجونة: "كان لیا

الشرف"

صور.. الطبل و المزمار فى استقبال العبى المنتخب بأحد

مطاعم برج العرب

محمد صالح یتصدر قائمة األعلى فى الدورى اإلنجلیزى بـ

150 ملیون یورو

ما ھي النسبة المئویة تقریباً لللقوى العاملة المصریة في مجال السیاحة؟

https://www.insticator.com/?fromBackfill=true&utm_campaign=Backfill%20Ad&utm_source=Backfill
https://www.insticator.com/?fromBackfill=true&utm_campaign=Backfill%20Ad&utm_source=Backfill
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-22-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%85/4280923
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86/4280915
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85/4280911
https://www.youm7.com/story/2019/6/10/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%89-%D8%A8%D9%80-150/4280836
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اضف تعليقًا واقرأ تعليقات القراء  مشاركة

جانب من المعرض

موضوعات متعلقة..

افتتاح معرض الفنان صالح عبد الكریم بحضور رموز الفن التشكیلى 

زينب السجينى جاليرى سفر خانة  صالح عبد الكريم   

https://twitter.com/intent/tweet?button_hashtag=youm7&text=%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%89%20%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85..%20%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89:%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9..%20%D9%88%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7:%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%20%D9%81%D9%89%20%D9%86%D8%AD%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%22%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A9%22%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87:%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20-%20http://www.youm7.com%2f2038115
https://www.youm7.com/Tags/Index?id=181618&tag=%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89
https://www.youm7.com/Tags/Index?id=181617&tag=%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.youm7.com/Tags/Index?id=180929&tag=%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://www.youm7.com/story/2015/1/22/D8A7D981D8AAD8AAD8A7D8AD_D985D8B9D8B1D8B6_D8A7D984D981D986D8A7D986_D8B5D984D8A7D8AD_D8B9D8A8D8AF_D8A7D984D983D8B1D98AD985_D8A8D8ADD8B6D988D8B1_D8B1D985D988D8B2_D8A7D984D981D986_D8A7D984D8AAD8B4D983D98AD984D989/2037078
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ال توجد تعليقات على الخبر

أخبار قد تهمك

اضف تعليق

البريد اإللكترونياالسم

عنوان التعليق

ارسال

التعليق

أسھل طریقة النقاص وزنك - 28
كیلو في 4 أسابیع وفى المنزل!

Black Latte

اسرع طریقة للقضاء علي الكرش
في ایام معدودة اكتشاف علمي

2018

wightloss

ریجیم الكسالى! ستفقدون 21 كجم
في شھر! نتیجة من الیوم الثالث!

Ecospray

األطباء إخفاء الحقیقة! طریقة
سھلة لخسارة 22 كجم في شھر

واحد!

Ecospray

ألم في الظھر والمفاصل؟ ھذه
الخدعة سوف تحل المشكلة في 7

أیام!

Flekosteel

رئیس الوزراء یتابع الیو ستاد
تطویر المنطقة المحیطة بالمتحف

المصرى الكبیر

انا تخلصت من الكرش نھائیا بھذه
الطریقة السھلھ في 7 ایام فقط

wightloss

غیاب كامل لنجوم الفن فى جنازة
ابنھ رشدى أباظة

الجودة االصلیة! طریقة العالم
النقاص الوزن دون جھد! یصل

إلى -12 كجم شھریا!

Black Latte

&

https://ewttrack.com/trk/click.php?key=y6p2inr4ej4u9wyr21pj&website_id=%5Beng_website_id%5D&teaser=5x1504&campaign=wllb1504
https://bwdeo.bemobtrk.com/go/62bac763-42ba-49c6-8091-73cce7418874?clickid=%5Beng_click%5D&websiteid=%5Beng_website_id%5D
https://ewttrack.com/trk/click.php?key=ov4q7269raajir3ffru3&website_id=%5Beng_website_id%5D&teaser=3&campaign=10_wl_lb_270918desk
https://ewttrack.com/trk/click.php?key=ov4q7269raajir3ffru3&website_id=%5Beng_website_id%5D&teaser=1&campaign=10_wl_lb_270918desk
https://ewttrack.com/trk/click.php?key=l5glg6nn4hzefbl1rtqe&website_id=%5Beng_website_id%5D&teaser=3_05_06_19_lb&campaign=hj
http://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/4281058
https://bwdeo.bemobtrk.com/go/62bac763-42ba-49c6-8091-73cce7418874?clickid=%5Beng_click%5D&websiteid=%5Beng_website_id%5D
http://www.youm7.com/story/2019/6/9/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9/4278302
https://ewttrack.com/trk/click.php?key=y6p2inr4ej4u9wyr21pj&website_id=%5Beng_website_id%5D&teaser=2qw&campaign=wllb1504
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بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

تعرف على حكم شراء سیارة
بالتقسیط من البنك.. اإلفتاء

تجیب (فیدیو)

الوالیات المتحدة تطلب رسمیا
من بریطانیا تسلیمھا جولیان

أسانج

ماذا یحدث لطفلك إذا أجبرتھ
على تناول طبقھ بالكامل؟

اعرف اإلجابة

س وج.. كل ما ترید معرفتھ
عن محفوظ عبد الرحمن فى

ذكرى رحیلھ

مواعید مباریات الیوم الثالثاء
11 - 6 - 2019 والقنوات

الناقلة

من 1961 لـ2019.. شاھد
رحلة تطور فكرة وتصمیم

محطة الفضاء الدولیة × 18
صورة

مقاتلة روسیة تعترض طائرة
أمریكیة وأخرى سویدیة اقتربتا

من الحدود

األرصاد: الیوم ارتفاع فى
درجات الحرارة.. والعظمى

بالقاھرة 37 درجة

ادعم محمد صالح فى استفتاء
ماركا ألفضل العب بالعالم

أندورا یستضیف فرنسا فى
تصفیات األمم األوروبیة

ما الذى یسبب الشعور بألمكیف یؤثر عدم تناول األلبان

https://www.youm7.com/89577
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8/4281024
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8/4281024
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AC/4281015
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AC/4281015
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81/4280303
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81/4280303
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%B3-%D9%88%D8%AC-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86/4280324
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%B3-%D9%88%D8%AC-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86/4280324
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-11-6-2019-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9/4280889
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-11-6-2019-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9/4280889
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D9%85%D9%86-1961-%D9%84%D9%802019-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1/4278975
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D9%85%D9%86-1961-%D9%84%D9%802019-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1/4278975
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/4280996
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/4280996
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-37-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9/4280199
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-37-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9/4280199
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/4280969
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