
                                 

 موجز الصحافة 

 

 

 

 

 

 

 

 ر ــمص
 May 2021 4||  335العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مبعوث أمريكي يزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث تسوية سلمية   
 سد النهضة.. الخارجية اإلثيوبية: نتمسك باالتحاد اإلفريقي   
 سنوات    8وفد تركي يزور القاهرة االثنين بعد قطيعة   
 ماذا وراء محاولة نظام السيسي "القضاء" ىلع شركة ألبان؟   
 مقاتلة رافال    30بضمان فرنسي لشراء  مليارات دوالر    4.5مصر تقترض   
   2مصر تستأنف برنامج الصواريخ الباليستية كوندور   
 حملة حقوقية للسماح ملعتقل مصري بتشييع جنازة والدته  
ـ     عامال بهيئة الدواء املصرية   259منح صفة الضبطية القضائية ل

 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 
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 تطورات السياسة الخارجية
سلمية   تسوية  لبحث  والسودان  وإثيوبيا  وإريتريا  مصر  يزور  أمريكي  مبعوث 

 هرام()بوابة األ باملنطقة

 )الشروق(  هضة.. الخارجية اإلثيوبية: نتمسك باالتحاد اإلفريقيسد الن

املاليين  حياة  تؤثر ىلع  قومي  أمن  الثاني قضية  امللء  السودان:  النهضة..    سد 
 )الشروق(

والتعبير  الرأي  حرية  ىلع  لالنفتاح  العربي  الربيع  بلدان  يدعو  حقوقي    تقرير 
 (الشروق)

رجا جمعية  وأنقرة  رئيس  القاهرة  بين  املصالحة  واملصريين:  األتراك  األعمال  ل 
 )الجزيرة( تنعكس ىلع التبادل التجاري واالستثمارات

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/2708447.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2708447.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2708447.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052021&id=f1c26a43-81da-4dd0-a975-87a5dfe75380
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052021&id=8624cfd8-ab1f-4d5e-b1b2-f0c99d6c9098
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052021&id=899894e5-3133-4a13-b391-5cf71efe6b9e
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/5/3/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 )بوابة األخبار(سفير روسيا بالقاهرة: مصر حليف دائم لنا 

 ( 21)عربي  سنوات 8وفد تركي يزور القاهرة االثنين بعد قطيعة 

  انطالق الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 
 )بوابة األهرام( 

 )الجزيرة( ل: التقارب املصري التركي خطوة مهمة عبد الله األشع

معصوم مرزوق: إثيوبيا دولة مارقة تنتهك القانون الدولي ومصر أسرفت يف حسن  
 )الجزيرة(النية 

  

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/3350894/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7
https://arabi21.com/story/1355594/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9%D8%A9-8-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://gate.ahram.org.eg/News/2708443.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/4/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/4/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة(  ".. اتهامات بتزوير تاريخ قريب وتهيئة املناخ إلعدامات بمصر2"االختيار 

 )بوابة األخبار(  انتصار السيسي تهنئ املصريين بمناسبة احتفاالت شم النسيم 

الدولة  مؤسسات  من  »اإلخوان«  أعضاء  لفصل  تشريعية  تعديالت  يعدون    نواب 
 )الشروق(

  »كورونا« يلغى االحتفال بشم النسيم.. واملتنزهات ترفع شعار »ممنوع االقتراب« 
 )بوابة األخبار( 

مارس    11 تكليف  أطباء  ال تعبثوا بمستقبل    2021طلبا من    آالف طبيب   10للصحة: 
 )الوطن(

 ة األهرام()بواب  2022/ 2021مليار جنيه للمشروع القومي لتبطين الترع  12.1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/3/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1-2-%d8%aa%d8%b2%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3350767/1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052021&id=76cf54d0-3cc8-4fdc-9a15-cb7596a0d55c
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3351158/1/-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2
https://www.elwatannews.com/news/details/5474806
https://gate.ahram.org.eg/News/2707985.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2707985.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2707985.aspx
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 ( 21)عربي  صحيفة مصرية ترسم صورة مرعبة ألثر سد النهضة ىلع السودان

 ( 21)عربي ماذا وراء محاولة نظام السيسي "القضاء" ىلع شركة ألبان؟ 

  

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/1355698/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1355734/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  مليار جنيه اليوم 3.52بـ البنك املركزي يطرح أذون وسندات خزانة 

 )الوطن(  جديدة للدولةمليار جنيه للحماية االجتماعية باملوازنة العامة ال 283

العقاريةملي  22املالية: تسجيل   الثروة  إطار حصر  إلكترونيا يف   ون وحدة عقارية 
 )الشروق(

الرسوم   فرض  مايو   ىلععقب  البيع خالل  ترفع سعر  لأللومنيوم  مصر    املستورد.. 
 )املصري اليوم(

 )بوابة األخبار(   وزيرة الصناعة تبحث مع »نيسان« العاملية خطط االستثمار يف مصر

  

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/5475949
https://www.elwatannews.com/news/details/5474821
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052021&id=6eea4425-f8bf-414c-87ea-f3ef71be2534
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2323497
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3350603/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7
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 ي املجتمع حور ت املاتطور 
 التعليم 

وأغسطس  يوليو  يف  للطالب  فرصتان  العامة..  بالثانوية  التحسين  نظام    عودة 
 )بوابة األخبار( 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  حالة وفاة 62. وكورونا. وس حالة جديدة بفير  1078الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

بقيمة   وقفية  أصول  استرداد  األوقاف:  و  7وزير  منذ    600مليارات  جنيه    2013ألف 
 )بوابة األخبار( 

 )الجزيرة( ”.. ماذا جاء فيه؟ 2تقرير لدار اإلفتاء املصرية بشأن مسلسل “االختيار 

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/3351346/1/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3351270/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1078-%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-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3351283/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-7-
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/3/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
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 السياحة 

 )الوطن(  خبير سياحي: عودة الرحالت الروسية إلى شرم والغردقة منتصف يونيو

 األقباط

 )بوابة األخبار( ةسفير اإلمارات بالقاهرة يزور منطقة كنائس مصر القديم

  تواضروس يلتقي التليفزيون األملاني يف إطار عمل وثائقي عن نشأة املسيحية 
 هرام( )بوابة األ

 )بوابة األخبار( ىلع مائدة إفطار.. تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة يف دير السريان  

 أخرى

 )الوطن(  كسر خط غاز طبيعي بتقاطع شارع ترسا مع املريوطية

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/5475919
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3350910/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-
https://gate.ahram.org.eg/News/2707815.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2707815.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2707815.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3350668/1/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1%C2%A0%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-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%A8
https://www.elwatannews.com/news/details/5475724
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 العسكري  املشهدت اتطور 
   الجزيرة() مقاتلة رافال  30لشراء  بضمان فرنسيمليارات دوالر  4.5مصر تقترض 

اإلفريقية   لتنفيذ مشروعات باملنطقة  للتصنيع وسامكو مصر  العربية  تعاون بين 
 )الشروق(  والعربية

العالم  يف  دفاع  لوزارة  مقر  أكبر  الفتتاح  أسطوري  حفل  إلقامة  تستعد  مصر 
 )الدفاع العربي(  “األوكتاجون”

التخفي عن األعين املصرية مع وجود رادار ما فوق األفق    F-35هل تستطيع مقاتالت  
NE-RESONANCE الدفاع العربي(  ؟( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/5/3/%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/5/3/%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/5/3/%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052021&id=a61140df-c689-420c-b017-1d65e93fb28b
https://www.defense-arabic.com/2021/05/03/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d9%81%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%83/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/03/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-f-35-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84-2/
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 )الدفاع العربي(  2تستأنف برنامج الصواريخ الباليستية كوندور مصر 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/05/03/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%a3%d9%86%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%8a/
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربيحملة حقوقية للسماح ملعتقل مصري بتشييع جنازة والدته 

 (شروق)ال صرية عامال بهيئة الدواء امل  925لـ  منح صفة الضبطية القضائية 

 ( 21)عربي أنباء عن اعتقاالت بكرداسة بعد تشييع مواطنين أعدمهم النظام

  

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/1355621/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052021&id=1878afda-1d1e-42dc-94f8-594e7d9d7b98
https://arabi21.com/story/1355675/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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