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 June 2020 10||  108العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 إثيوبيا تعين سفيرها يف مصر وزيًرا للخارجية   
 ملاذا عجزت مصر عن إلزام القطاع الخاص بأسعار عالج كورونا؟   
 %  19شاكر: زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة   
 تحانات  "عيالنا هتموت".. صرخة ألهالي طالب الثانوية ضد "كارثة" االم  
   »السيسي« يجتمع بمجلس األمن القومي لبحث ملف سد النهضة  
 أنقرة: مبادرة مصر ولدت ميتة.. وتقارب مع واشنطن بشأن ليبيا   
 حسن نافعة يعلن اعتزال "تويتر" مؤقتا خشية االعتقال  
 محامين مصريين معتقلين لجائزة لحقوق اإلنسان يف بريطانيا   5ترشيح   

 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

د بإيجاز أهم نشرة يومية ترص
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 
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 تطورات السياسة الخارجية 
 )بوابة األخبار( إثيوبيا تعين سفيرها يف مصر وزيًرا للخارجية

 (الشروق) وزير الري السوداني: مواصلة اجتماعات سد النهضة بين الدول الثالث

 (21عربي) مصر وبريطانيا تنسقان بملف سد "النهضة"توتر متصاعد: 

 (الشروق) بكري: مندهش من الجامعة العربية التي ما زالت تعترف بحكومة السراج

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/3061068/1/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09062020&id=ec1350ff-7f35-4b54-b5e4-80edad6d1a77
https://arabi21.com/story/1277313/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09062020&id=9fb944f0-ca43-4499-8924-19703162dfd6
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 وابة األخبار(ب)السيسي يرسل برقية تعزية يف وفاة رئيس بوروندي 

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/3061081/1/%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%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A--%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7-
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 تطورات السياسة الداخلية 
 (بوابة األخبار) النواب« عن قرار وقف أعمال البناء: تأثيره سلبي ويحتاج معالجة»

 (21عربي) ألول مرة.. اإلخوان تكشف تفاصيل قرارها بخوض رئاسيات مصر

 (21عربي) ملاذا عجزت مصر عن إلزام القطاع الخاص بأسعار عالج كورونا؟

 أيام وهتعدي 3خالد أبو بكر عن أسعار الكهرباء الجديدة: الناس هتتكلم 
 (وقالشر)

  

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/3061006/1/-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9
https://arabi21.com/story/1277332/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1277359/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10062020&id=11f3772a-a6e1-4349-8c0b-a9ff1392be0d
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 تطورات املشهد االقتصادي 
 (هرامبوابة األ) %19شاكر: زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 

 )بوابة األهرام( كوروناالجوهري يطالب بوقف قرار زيادة أسعار الكهرباء حتى انتهاء 

 مليون يورو منحة من كوريا الجنوبية لتطوير ميكنة امللكية الفكرية  2.9»املشاط«:  
 (بوابة األخبار)

 )الوطن( الستكمالمليون دوالر من الصندوق العربي لإلنماء  249

 )الوطن( جنيه 1761.بـ استقرار الدوالر.. وأىلع سعر شراء 

 (املصري اليوم) مليار جنيه 2.7فقد تالبورصة 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2425710.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2425972.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061184/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7---2.9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4831769
https://www.elwatannews.com/news/details/4831754
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1986319
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 ي حور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (بوابة األخبار)غير دبلوماسي : بيان األمن القومي حول ليبيا وسد النهضة موسي

 (الجزيرة) بعد إقالة نيبال دهبة وأحمد شوقي"قوة السوشيال ميديا": احتفاء 

 التعليم

 (الجزيرة) ضد "كارثة" االمتحاناتألهالي طالب الثانوية  صرخة .هتموت"."عيالنا 

 الصحة

 حالة وفاة 35حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 1385الصحة: تسجيل 
 (الوطن)

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/3061063/1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A---%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9..-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4830935
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 )الوطن( بالزما الدم" ينقذ رجاء الجداوي من فيروس كورونا“بـ العالج 

 السياحة

 (الوطن) مليار دوالر شهريا.. وتوقفت بسبب كورونا 1.25املالية: السياحة تجلب 

 أخرى

 (الوطن) من االمتحان بأسيوط انتحار طالبة ثانوية عامة خوفا

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/4828763
https://www.elwatannews.com/news/details/4831112
https://www.elwatannews.com/news/details/4830749
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 العسكري  املشهد ت اتطور
 (بوابة األخبار) من القومي لبحث ملف سد النهضةمجلس األب يجتمع»السيسي« 

 (الشروق) رفض سياسات إثيوبيايمصطفى بكري: بيان مجلس األمن القومي 

 (الجزيرة) أردوغان: تركيا ستواصل دعم أحفاد عمر املختار يف ليبيا

 (21عربي) اتفاقية بحرية بين اليونان وإيطاليا يف غمرة التوتر باملتوسط

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/3060934/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84---%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%E2%80%8E
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09062020&id=c233819d-33bd-43df-9e63-c7b58bc03dec
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1277386/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 (21عربي) أنقرة: مبادرة مصر ولدت ميتة.. وتقارب مع واشنطن بشأن ليبيا

 (الجزيرة) غوايدو: طائرة حفتر هبطت يف فنزويال قبل يومين

 

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/1277381/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%A8%D8%B7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86
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 د األمني املشه تطورات 
 (21عربي) حسن نافعة يعلن اعتزال "تويتر" مؤقتا خشية االعتقال

العربي ) محامين مصريين معتقلين لجائزة لحقوق اإلنسان يف بريطانيا 5ترشيح 
 (الجديد

 

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/1277367/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/6/10/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-5-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/6/10/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-5-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/6/10/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-5-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/6/10/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-5-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/6/10/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-5-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/6/10/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-5-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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