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 ر ــمص
 October 2020 15||  195العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . وطمأنة اإلخوان للجيش ما قرأته هيالري عن مصر: نفوذ مرسي املقلق..   
 . جنرال إسرائيلي: اتفاقيات الغاز تعزز استراتيجيتنا باملنطقة    
 2016سي إن إن: تحقيق فدرالي يف تورط بنك مصري بتمويل حملة ترمب   
 هلل.. ما القصة؟ "األسطول املصري يف إسطنبول" وإعالم السيسي ي  
 . " باملنطقة املركزية العسكرية   2020  - رئيس األركان يشهد املناورة " ردع   
 بئر العبد  ب عسكريين يف انفجار بكتيبة “حرس الحدود”    7قتلى بينهم    9 
 . "العفو الدولية" تطالب بإطالق سراح ناشط سياسي مصري مخلى سبيله  
 لجنة حماية الصحفيين الدولية تطالب مصر باإلفراج عن شقيق البلشي  

 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

مية ترصد بإيجاز أهم نشرة يو
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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 التناول اإلعالمي إليميالت هيالري كلينتون 
 )املنصة(  مصر: نفوذ مرسي املقلق.. وطمأنة اإلخوان للجيشما قرأته هيالري عن 

 )بوابة األخبار( مريكان باقتراب نهاية حكمهتسريبات هيالري| »مرسي« أبلغ األ

 ( 21)عربي  ة ابن نايف؟ ئل كلينتون؟ وما عالق"تويتر" السعودي برسا ملاذا اهتم 

 ( RT) بريد كلينتون يكشف دور رجل يشتبه يف أنه "سلم عائلة القذايف للناتو"

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://wwv.almanassa.run/ar/story/15243
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3132449/1/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A---%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A--%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87
https://arabi21.com/story/1307372/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81
https://arabic.rt.com/middle_east/1163510-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88/
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أمريكا ملرسيتسريبات   مصالح  حماية  طلب  و"مرسي"  يوجهه..  كان  املرشد   :  
 )الوطن(

  

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/5002686
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21)عربي جنرال إسرائيلي: اتفاقيات الغاز تعزز استراتيجيتنا باملنطقة

 )الجزيرة(   0162صري بتمويل حملة ترمب  سي إن إن: تحقيق فدرالي يف تورط بنك م

 )بوابة األهرام( السيسي يستقبل رئيس شركة "سيمنز" األملانية

 )بوابة األخبار(   السيسي يبحث مع نظيره الجنوب أفريقي تطورات ملف سد النهضة

 ( RT)  مصر تحذر العائدين ألعمالهم يف الكويت 

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/1307447/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D8%A5%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016
http://gate.ahram.org.eg/News/2503840.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3133341/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabic.rt.com/middle_east/1163611-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA/
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 )بوابة األهرام( ض يلتقي نائب وزير الخارجية السعودي السفير املصري يف الريا

الجوار   دول  مع  الكهربائي  الربط  مشروعات  تنفيذ  جهود  بتعزيز  يوجه  السيسي 
 )بوابة األهرام( 

 )الشروق( شكري ومالدينوف يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية

 )بوابة األهرام(  مصر وكندا تعقدان جولة للمشاورات السياسية

الطفل ورفاهية  لحقوق  اإلفريقية  باللجنة  عضوة  خطاب  مشيرة  باالتحاد    تعيين 
 )بوابة األهرام( اإلفريقي

 )بوابة األهرام( يشارك يف اجتماعات املجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي  شكري

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/2503798.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2503823.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14102020&id=61196cb1-b50b-4f7d-bdb8-427f36d55e67
http://gate.ahram.org.eg/News/2503950.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2503936.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2503946.aspx


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 15 || 195العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
لوزراء يشهد اتفاقية تسوية بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة  س ارئي

 األخبار(  )بوابة املصرية لالتصاالت

  

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/3133228/1/%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن( مليار جنيه  21"املالية" تطرح أذونات خزانة بـ 

 )بوابة األخبار(وزيرا الكهرباء والبترول يفتتحان األكاديمية املصرية األملانية 

 )الوطن(  مليون جنيه  17لتوافق البيئي لشركة الكوك مع البيئة: خسائر أزمة ا

 )الوطن( مليار جنيه لتحقيق التحول الرقمي الشامل يف مصر    600"شباب األعمال":  

 )الشروق(   % بسبب كورونا 30ُتجار يتوقعون تراجع ٕانتاج ومبيعات املالبس الشتوي  

  

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/5002913
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3133219/1/%D8%BA%D8%AF%D8%A7..-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.elwatannews.com/news/details/5002561
https://www.elwatannews.com/news/details/5002783
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14102020&id=e0722b91-a63a-4bea-9e2d-21ce99c70cfa
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 ي حور املجتمع ت املاور تط
 التعليم 

 )الشروق( مدرسة متميزة 1000طرح املرحلة الثانية من مشروع بناء وتشغيل 

 الصحة 

 )بوابة األخبار( حاالت وفاة 6حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  128الصحة: تسجيل 

 الطرق واملواصالت

 )اليوم السابع(  باإلسكندرية  45هبوط أرضى كبير فى شارع 

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=15102020&id=79b853ea-a4fa-4db1-b944-704770ad4393
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3133444/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%C2%A0128-%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-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%886-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2020/10/14/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-45-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5021243
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 األقباط

 )الوطن( يتلقى تقريرا عن خدمة الكنيسة األرثوذكسية يف قطرتواضروس  

 )الشروق(  ضة تنموية كبيرة يف كل املجاالتتواضروس: مصر تشهد نه

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/5003060
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14102020&id=ba51ffa1-a6a3-48e8-8618-5be5011ea9df
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 " باملنطقة املركزية العسكرية   2020 -رئيس األركان يشهد املناورة " ردع 

 )اليوم السابع(  

املنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدد من الفعاليات الجماهيرية احتفاالا بالذكرى 
 اع املصرية( )موقع وزارة الدف النتصارات أكتوبر املجيدة 47الـ 

 )مصراوي(  بالقوات املسلحة تحصل ىلع شهادات األيزو العامليةكلية الطب 

 )مصراوي(  حرب أكتوبر قائد القوات الجوية: التنوع يف التسليح أهم مكتسبات

 )الجزيرة( "األسطول املصري يف إسطنبول" وإعالم السيسي يهلل.. ما القصة؟ 

  )بوابة األهرام( السماء" فيلم القوات الجوية "نسور

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/10/14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%B9-2020-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/5020791
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https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=40447
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http://gate.ahram.org.eg/SiteMedia/Videos/90282/2/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1.aspx
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 طورات املشهد السيناويت
بينهم  قتل  9 العبد    7ى  بئر  غرب  الحدود”  “حرس  بكتيبة  انفجار  يف  عسكريين 

 )ميدان(  وجلبانة

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.midanwa3i.com/archives/26626


10 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 15 || 195العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد األمني 
 لى سبيلهتطالب بإطالق سراح ناشط سياسي مصري مخ "العفو الدولية" 

 )العربي الجديد(  

 )بوابة األخبار(  السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

 )اليوم السابع( ن طالب كلية الشرطة م  1501اللواء أحمد إبراهيم: تخريج  

الشرطة النفس لطلبة كلية  والدفاع عن  البدنية  القوى   السيسي يشاهد عروض 
 )الشروق(

 )الشروق(  كارية من كلية الشرطةالسيسي يتسلم هدية تذ

 )الجزيرة( لجنة حماية الصحفيين الدولية تطالب مصر باإلفراج عن شقيق البلشي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/politics/%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%22-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3133557/1/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A--%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2020/10/15/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-1501-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9/5021560
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102020&id=4b15652e-3868-45f6-8006-35de22e7dadd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102020&id=8efb66cb-a9c1-4e5a-81ec-45794448eb1b
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%8A
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