
                                 

 موجز الصحافة 

 

 

 

 

 

 

 

 ر ــمص
 September 2021 17||  422العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 محمد سلطان: بايدن خالف وعوده بشأن "ديكتاتور ترامب املفضل"   
 خبراء: من املرجح وقوف إسرائيل خلف إثيوبيا يف ملف سد النهضة   
 وزير الري األسبق: مجلس األمن ال يرغب يف نزع فتيل أزمة السد اإلثيوبي   
 باألسماء.. قرار حكومي بنزع ملكية أراضي بجزيرة الوراق للمنفعة العامة   
ـ     مليار جنيه األسبوع املقبل    46»املركزي« يطرح أذون وسندات خزانة ب
 عيسى: تصريحات السيسي عن الخطاب الديني تحرك املياه الراكدة   
 أكبر مجمع سجون بمصر ىلع الطريقة األمريكية.. كيف علق املغردون؟  
 الحقوقيين مصر.. العفو الدولية تتهم األمن الوطني بترهيب ومضايقة   

 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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 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21)عربي محمد سلطان: بايدن خالف وعوده بشأن "ديكتاتور ترامب املفضل"

من   بد  وال  النهضة  سد  ملف  يف  إثيوبيا  خلف  إسرائيل  وقوف  املرجح  من  خبراء: 
 )الجزيرة( التصعيد )فيديو(

  عقود تنفيذية   ٦ومذكرة تفاهم مشترك    ١٤»اللجنة العليا املصرية الليبية« توقع  
 )بوابة األخبار( 

يوم  ال)  السيسى يبحث مع ملك البحرين تطورات سد النهضة بعد بيان مجلس األمن 
 السابع( 

 )بوابة األهرام( حلها داخل االتحاد اإلفريقي الكونغو: خالفات سد النهضة

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/1385405/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/9/16/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3501554/1/-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%A1%D9%A4-%D9%85
https://www.youm7.com/story/2021/9/16/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/5463564
https://www.youm7.com/story/2021/9/16/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/5463564
https://gate.ahram.org.eg/News/2957401.aspx
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 ( 21)عربي دة الستئناف مفاوضات سد النهضة برعاية أفريقيةإثيوبيا مستع

 ( 21عربي) السيسي: مستعدون لدعم انتخابات ليبيا ونرفض التدخالت األجنبية

س األمن أنه ليس جهة اختصاص.. عباس شراقي: مجلس األمن تخلى  بعد إعالن مجل
 )درب( رسيًما عن قضية السد اإلثيوبي واعتبرها قضية فنية فقط 

  سدود بجنوب السودان لتوفير مياه األمطار يف أوقات الجفاف   4مصر تستعد لبناء  
 )بوابة األخبار( 

التنمية املحلية يبحث مع ممثلين التحاد مجالس ومدن الكاميرون تعزيز التعاون  
 )الشروق( املشترك

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/1385309/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1385334/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%87-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3502167/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-4-%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17092021&id=778aad2b-7378-488d-ba42-fa6fcaf351fa
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 )الشروق(  : مصر تساند جهود الحكومة العراقية يف التنمية وتعزيز األمنوليمدب

 ( 21)عربي ما هدف إشادة السيسي بحكومة الدبيبة بعد لقائه حفتر وعقيلة؟ 

 )درب(  ألمن ال يرغب يف نزع فتيل أزمة السد اإلثيوبيوزير الري األسبق: مجلس ا

  

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=16092021&id=84de97ea-8c0c-4f7c-b676-6876b3fb6569
https://arabi21.com/story/1385396/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%82-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d8%ba%d8%a8-%d9%81%d9%8a/
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الشروق(  باألسماء.. قرار حكومي بنزع ملكية أراضي بجزيرة الوراق للمنفعة العامة

 ( 21)عربي خالد يوسف.. عودة مثيرة للجدل إلى مصر

بعد مناقشته ىلع الجزيرة مباشر.. موقع مدى مصر يعتذر عن حذف حوار السادات 
 )الجزيرة(  ويكشف السبب )فيديو(

 )الشروق(   وحده لن تكفي   السيسيالسادات عن استراتيجية حقوق اإلنسان: جهود  

 )الشروق(  مصطفى بكري: لن ننسى كل من يحاول النيل من السيسي

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=16092021&id=19498178-df07-488c-bc9f-5b86c41db225
https://arabi21.com/story/1385298/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/9/16/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16092021&id=1a97fed9-d030-41aa-a143-3eca884b6179
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16092021&id=8d6fcaf7-fc68-4126-b492-43de00ee8722
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املصري الديمقراطي: نطالب بترجمة واقعية لتصريح السيسي عن حرية االعتقاد  
 )درب( بإطالق كل الحريات بما فيها السياسية 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d9%8a/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( توقيع اتفاقية شراكة ُعمانية مصرية لتوسيع مجاالت االستثمار 

املحلية:   خالل    337التنمية  بورسعيد  يف  الدولة  استثمارات  حجم  جنيه    7مليار 
 )بوابة األخبار(سنوات 

 هرام()بوابة األ م األسبوعمليار جنيه يف ختا 3.5البورصة تخسر 

 )بوابة األهرام( مليار دوالر  1.7أكبر مستثمر هندي يف مصر يرفع استثماراته لـ 

 )الوطن( مليار دوالر 319لـ سنوات: وصلت  8قائمة تحويالت املصريين بالخارج يف 

 )الشروق( 2021- 2020صر تتجاوز مليار دوالر يف البترول: صادرات الن

 )الوطن(  البنك املركزي يثّبت أسعار الفائدة للمرة السابعة ىلع التوالي

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/3501421/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3501293/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-337-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85
https://gate.ahram.org.eg/News/2957408.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2957408.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2957408.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2957382.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5696611
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16092021&id=c56deb6e-e1ad-4664-af84-41228d1ec0eb
https://www.elwatannews.com/news/details/5697427
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 )الوطن( مليار جنيه األسبوع املقبل 64بـ يطرح أذون وسندات خزانة  »املركزي«

  

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/5696065
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

الديني الخطاب  عن  السيسي  تصريحات  عيسى:  الراكدة  إبراهيم  املياه   تحرك 
 )الشروق(

 الصحة 

 )بوابة األهرام(  وفاة 13وإصابة جديدة بفيروس كورونا..  569 الصحة: تسجيل

 الطرق واملواصالت

 )الشروق(  طرق يف ليبيا 3مصر وليبيا يوقعان اتفاقيات إلنشاء 

 األقباط

 )بوابة األهرام( وفد من رعاة الكنائس الرسولية يف ضيافة وزارة الخارجية

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=16092021&id=6b591e58-8077-447a-83cb-b49b6b05bec7
https://gate.ahram.org.eg/News/2957929.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16092021&id=0668fe67-9035-4276-8d44-056b8e36f044
https://gate.ahram.org.eg/News/2957864.aspx
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 أخرى

 )درب( قاهرة السبت املقبلمنطقة بمحافظة ال 14قطع مياه الشرب يف 

 )بوابة األخبار( شخًصا يف انقالب أتوبيس سياحي بمطروح ١٧إصابة 

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%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d9%81%d9%8a-14-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3502238/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%A1%D9%A7-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3
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 العسكري  املشهدت اتطور 
وتكنولوجيا   الهندسة  بمعهد  البحثية  املشروعات  تدعم  للتصنيع«  »العربية 

 )بوابة األخبار( السيارات

«: نسعى لتطوير خطوط اإلنتاج بالشركات وفًقا  10وزير اإلنتاج الحربي من »مصنع  
 هرام()بوابة األ ألحدث تكنولوجيات التصنيع

 

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/3501566/1/-%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%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-
https://gate.ahram.org.eg/News/2957550.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2957550.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2957550.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
 )الوطن(  »فودة« يهنئ »محسن« بالتجديد له رئيسا لجهاز تعمير سيناء

 )الشروق(  لجانبين لعبور األفراد واملساعداتاستمرار افتتاح معبر رفح البري من ا

 

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/5695564
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16092021&id=99b687f1-6d85-450b-a54f-8c169abddda7
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي مجمع سجون بمصر ىلع الطريقة األمريكية.. كيف علق املغردون؟ أكبر 

 )الجزيرة(  مصر.. العفو الدولية تتهم األمن الوطني بترهيب ومضايقة الحقوقيين

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/1385420/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2021/9/16/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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