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 October 2020 28||  204العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . النهضة السيسي والبرهان يؤكدان التمسك باتفاق ملزم بشأن سد   
أحمد موسى: مصدر مسئول أبلغني بمد مهلة التصالح ىلع مخالفات البناء   

 . حتى نهاية نوفمبر 
 يحيى قالش يتضامن مع ممدوح حمزة: نعتذر لك لحين رد اعتبارك  
 مفاوضات بمصر الحتواء أزمة "البنك التجاري الدولي"  
 قائد القوات البحرية: الفترة األخيرة تشهد نوعا من التحرش البحري  
 بسيناء وزير الدفاع يتابع سير العمليات للقضاء ىلع العناصر اإلرهابية   
 حيثيات الحكم ىلع ممدوح حمزة: دأب ىلع تشويه إنجازات الدولة  

 
 

 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 
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 
 )اليوم السابع( هيالري كلينتون تتغلب ىلع تسريباتها وتحتفل بعيد ميالدها 

 ( 21)عربيكلينتون تعلق ىلع قضية "الرسائل".. وتؤكد: ترامب سيهزم 

 )العربي الجديد(  العربية رسائل هيالري ومعركة تشويه الثورات

  مليون قتيل وجريح   50مليار دوالر.. و  1000بـ    العربي| خسائر الخريف  هيالريأمجاد  
 )بوابة األخبار( 

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/2020/10/26/%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7/5038802
https://arabi21.com/story/1310217/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3146170/1/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89--%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D9%801000-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1..-%D9%8850-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD
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 طورات السياسة الخارجيةت
 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الروسية موسكو يف زيارة ثنائية

  وادي حلفا"   - ربط السكك الحديدية "أسوان  لسي والبرهان.. مشروع  بعد لقاء السي
 )بوابة األهرام( 

 )بوابة األهرام( هضةاتفاق ملزم بشأن سد النبتمسك الالسيسي والبرهان يؤكدان 

 )بوابة األهرام(ألمن واستقرار السودان مصر السيسي يؤكد للبرهان دعم 

تقود   السلم  مصر  السنوية بين مجلس  االتحاد    واألمناملشاورات  ولجنة  األفريقي 
 )املصري اليوم( األوروبي للشئون السياسية واألمنية

باكستان  يف  دينية  مدرسة  استهدف  الذي  اإلرهابي  الهجوم  ُتدين    مصر 
 )الشروق(

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/2520349.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2520234.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2520153.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2520146.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2073134
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102020&id=73bf930c-6543-4126-976e-421d2b5f1545
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 )مصر العربية(  سد النهضة.. أسبوع لتنقيح »مسودة االتفاق« بعد تصريحات ترامب 

 ( CNN) "حان الوقت للتخلص من أردوغان".. ساويرس يثير تفاعال بتغريدة

 ( CNN)عالء مبارك يثير تفاعال بتغريدة عن كيفية الرد ىلع "الرسوم املسيئة" 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1557965-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%C2%AB%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%C2%BB---%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%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-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/10/28/naguib-sawiris-erdogan-tweet
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/10/28/alaa-mubarak-tweet-prophet-drawings-social-reactions
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 تطورات السياسة الداخلية
ين  يحيى قالش يتضامن مع ممدوح حمزة: العاشق املتيم بهذا الوطن.. نعتذر لك لح

 )درب(  رد اعتبارك

كسبنا معركة الوعي    االنتخابات:النائب محمد فؤاد يعلن خروجه من املنافسة يف  
 )درب( رغم الرشاوي.. مش ندمان أني حاولت 

 )الشروق( رئيس الوزراء يهنئ شيخ األزهر بذكرى املولد النبوي الشريف

 )الشروق( سنوات  6مليار استثمارات التنمية املحلية بسوهاج خالل   11.9شعراوي:  

 )بوابة األخبار( السيسي يشهد احتفالية ذكرى املولد النبوي الشريف

 )بوابة األهرام(  اإلمام األكبر يهنئ السيسي بذكرى املولد النبوي الشريف

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%85%d8%af%d9%88%d8%ad-%d8%ad%d9%85%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%a4%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102020&id=f7cf3678-336e-454e-9eb4-08594f791b13
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102020&id=6c1ad807-4a29-4431-a0f1-274a6ba50052
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3146252/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://gate.ahram.org.eg/News/2520466.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21)عربي مفاوضات بمصر الحتواء أزمة "البنك التجاري الدولي"

 تريليون جنيه ودائع   3.6بنوك تستحوذ ىلع    10الحصص السوقية ألكبر    باألرقام |
 )بوابة األخبار( 

 )الوطن(  أشهر 3شحنة جديدة.. مصر تعود إلى نادي ُمصدري الغاز بعد توقف   11بـ 

 )الوطن( يح لحقوقنا  "عمال النصر للكوك": الئحة املوارد البشرية الجديدة انتهاك صر

 شروق( )ال  التخطيط: صندوق مصر السيادي يستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة 

  

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/1310351/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3145127/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85---%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-3.6-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://www.elwatannews.com/news/details/5011911
https://www.elwatannews.com/news/details/5012110
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102020&id=25b18e73-21ce-4338-8dd8-b9d4e428760c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102020&id=25b18e73-21ce-4338-8dd8-b9d4e428760c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27102020&id=25b18e73-21ce-4338-8dd8-b9d4e428760c
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

أحمد موسى: مصدر مسئول أبلغني بمد مهلة التصالح ىلع مخالفات البناء حتى  
 (درب) نهاية نوفمبر

 التعليم 

 )الجزيرة( ساعات بمدرسة ثم طردها 4لعدم دفع املصاريف.. تذنيب طفلة مصرية 

 الصحة 

 )بوابة األهرام(  وفاة  11حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و  170الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

خلفك ومن  وشمالك  يمينك  عن  معك  نحن  للسيسي:  األوقاف    مقاتلون   وزير 
 )الشروق(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B0%D9%86%D9%8A%D8%A8-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2520426.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28102020&id=77f87055-0011-4ef5-9cc2-6e5c81789dda
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 الزراعة

 )الشروق(  النهضة الري: اجتماعات ملدة أسبوع لتجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد

 الطرق واملواصالت

 )الوطن(  الخرطوم" -"النقل": تجهيز دراسات إنشاء خط سكة حديد "سيدي جابر 

 باطاألق

 )بوابة األخبار( الكنيسة تعلن إجراءات احترازية جديدة ملواجهة كورونا

 )بوابة األخبار( وفدا من شباب الدارسين بالخارج تواضروس يستقبل وزيرة الهجرة و

 أخرى

 )بوابة األهرام(  اليوم.. قطع املياه عن مدينة بنها بالكامل

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=27102020&id=1c60dd34-48ad-45c5-9c0c-48ce7c6f8d85
https://www.elwatannews.com/news/details/5011804
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3145895/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3145794/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://gate.ahram.org.eg/News/2520449.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )كارنيجي(  آثار االقتصاد العسكري املصري

 الحربييبحث مع سفير التشيك التعاون فى مجاالت التصنيع    الحربيوزير اإلنتاج  
 )املصري اليوم( واملدني

االقتصادية املناطق  تأمين  من  تمكنا  »امليسترال«  البحرية:  القوات  )بوابة    قائد 
 (ماألهرا

 )الشروق( قائد القوات البحرية: الفترة األخيرة تشهد نوعا من التحرش البحري

 )اليوم السابع(   النبويالقوات املسلحة تهنئ السيسي بمناسبة ذكرى املولد  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://carnegie-mec.org/2020/10/26/ar-pub-83038
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2073136
http://gate.ahram.org.eg/News/2520450.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2520450.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28102020&id=c27ae0df-b4df-4228-985d-a0c613abc306
https://www.youm7.com/story/2020/10/26/%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%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%89/5038552
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 تطورات املشهد السيناوي
وزير الدفاع يتابع سير العمليات للقضاء ىلع العناصر اإلرهابية وإجراءات عودة الحياة 

 )بوابة األهرام( لطبيعتها بسيناء

 

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/2520265.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
محسن البهنسي: غدا جلسة التدابير الخاصة بي.. ويفترض أن أدافع عن محبوسين  

 )درب(  أمام نفس الدائرة ثم أتجه لتنفيذ التدابير بالقسم 

يوم يف الحبس االحتياطي.. صدر إخالء  600العيش والحرية: زياد أبو الفضل يكمل 
 )درب(  وتم التراجع عنه 2019سبيله يف ديسمبر  

 )الشروق( حيثيات الحكم ىلع ممدوح حمزة: دأب ىلع تشويه إنجازات الدولة

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%ba%d8%af%d8%a7-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%8a%d9%83%d9%85%d9%84-600-%d9%8a%d9%88%d9%85/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26102020&id=033464ea-7d75-433e-a9e0-c83380e95af4
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