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 November 2021 18||  465العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 دبلوماسي إسرائيلي: أداء السيسي يمنحنا فرصة للتغلغل يف مصر   
 محللون: قضايا شائكة تبطئ تطبيع العالقات بين تركيا ومصر   
 قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد مواد أساسية لقطاع غزة   
 %  3.07املالية تعلن ارتفاع العجز الكلي للموازنة لـ   
 جنيًها.. الجيزة تعلن عن حاجتها ملعلمين    20الحصة بـ   
 ( فى اليونان  11- يات التدريب البحري الجوي املشترك )ميدوزا  انطالق فعال  
منظمات حقوقية تستنكر الحكم االستثنائي بسجن العليمي ومؤنس   

 وهشام فؤاد وآخرين وتطالب السيسي بعدم التصديق عليه 

 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 دبلوماسي إسرائيلي: أداء السيسي يمنحنا فرصة للتغلغل يف مصر

 ( 21)عربي  محللون: قضايا شائكة تبطئ تطبيع العالقات بين تركيا ومصر

 ( 21)عربي قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد مواد أساسية لقطاع غزة

 )الشروق( COP 27لجنة حكومية عليا استعدادا لتنظيم مؤتمر تغير املناخ 

 ( 21)عربي األمير تشارلز يزور مصر واألزهر ويلتقي السيسي

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/1398527/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%BA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1398557/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A6-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1398594/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112021&id=9e90e218-4a69-478c-bc5f-fcf87f06a39a
https://arabi21.com/story/1398541/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 November 18 || 465العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
الدولة    السيسي يوجه بتوسيع مشروع »مستقبل مصر« لالستغالل األمثل ألصول 

 )بوابة األخبار( 

 )املصري اليوم(الحكومة توافق ىلع تعديل قانون زراعة األعضاء البشرية 

علمية بـ  مجلة  السم  وغالون  فتكا..  األشد  العقارب  من  لهجوم  تعرضت  مصر   :39  
 )الجزيرة( مليون دوالر )فيديو(

للسيول   واإلسكندرية  بالقاهرة  مكثفة  استعدادات  األسواني|  اإلنذار  جرس  بعد 
 )درب( واألمطار

 )الوطن(   يوليو بالجيزة ألعمال املنفعة العامة  26قرار وزاري بضم مشروع تطوير محور  

قرارات جمهورية بتخصيص أراضي بسيناء ومطروح وأسوان الستخدامها يف  
 )الشروق(  عدد من األنشطة 

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/3574875/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2464457
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/11/17/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%AF
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ac%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%83/
https://www.elwatannews.com/news/details/5807986
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112021&id=381dcffb-32e4-42f6-a577-74bf8bc20647
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار دوالر منذ افتتاحها حتى اآلن  135.9السويس تسجل قناة 

باستثمارات   نموذجية  أول سوق جملة  إنشاء  عشماوي:  جنيه   8إبراهيم    مليارات 
 )بوابة األهرام( 

 )الوطن(  أشهر  4شحنة فورية للغاز الطبيعي خالل   12مصدر: تصدير نحو 

 الوطن( ) ىلع قرض بنك التنمية األفريقي لتحديث السكة الحديد يوافق    السيسي

 )الشروق(  %3.07لـ املالية تعلن ارتفاع العجز الكلي للموازنة 

  

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/3574496/1/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-1359-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%81
https://gate.ahram.org.eg/News/3139068.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5806903
https://www.elwatannews.com/news/details/5808004
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112021&id=cee3c5e1-f92c-455b-b8f0-82d0d6628a65
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

إبراهيم عيسى: »محمد حسان وحسين يعقوب تمتعا بالحماية الشديدة يف عهد  
 )املصري اليوم( مبارك«

لجنة حماية الصحفيين تطالب باإلفراج عنهما: حبس الزميلين هشام فؤاد وحسام  
 (درب) سنوات أمر غير مقبول  4مؤنس 

 التعليم 

 )املصري اليوم(جنيًها.. الجيزة تعلن عن حاجتها ملعلمين  02بـ  الحصة 

 )درب(  وبنشوف حل  وزير التعليم عن سد عجز املدرسين: مفيش تعينات يف الدولة

مصر داخل  الكندية  رايرسون  جامعة  فرع  باستضافة  جمهوري  )بوابة    قرار 
 األخبار(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2464845
https://daaarb.com/%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%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2464842
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d8%af-%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3574770/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3574770/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7
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 الصحة 

 )بوابة األخبار( وفاة  71حالة جديدة بفيروس كورونا.. و   960الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األخبار(  جنيه للصك.. األوقاف تطلق مشروع »صكوك اإلطعام«  300

 الزراعة

 )الوطن(  السلع االستراتيجية ضمن مشروع »مستقبل مصر«السيسي يوّجه بزراعة 

 األقباط

 )بوابة األخبار(  كاثوليكية يجتمعون حول السينودسممثلو الكنائس الشرقية ال

تواضروس لتجليس  التاسعة  بالذكرى  تحتفل  األرثوذكسية  )بوابة    الكنيسة 
 األخبار(

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/3575417/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-960-%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%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3575527/1/300-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/5807116
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3575156/1/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88
https://gate.ahram.org.eg/News/3139480.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3139480.aspx
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 أخرى

 ( 21)عربي فنان لبناني يتمنى رئيسا لبالده مثل السيسي.. وسخرية

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/1398414/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 العسكري  املشهدت اتطور 
املشترك التعاون  لبحث  بلغاريا  سفير  يستقبل  للتصنيع«  »العربية  )بوابة    رئيس 

 األخبار(

التدريب   اليونان   ( 11-  )ميدوزااملشترك    الجوي  البحريانطالق فعاليات  )اليوم   فى 
 السابع( 

)الدفاع    ” يف مصر Tejasالهند تعرض اإلنتاج املحلي لطائرتها املقاتلة “تيجاس   
 العربي( 

 

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/3574704/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3574704/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2021/11/18/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7-11-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/5542324
https://www.youm7.com/story/2021/11/18/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7-11-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/5542324
https://www.defense-arabic.com/2021/11/17/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/17/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21عربي ) أحكام بالسجن ىلع نشطاء مصريين من "رموز" ثورة يناير

خالد علي يجيب ىلع تساؤالت الحكم يف القضية املنسوخة من “األمل”: غير قابل  
 )درب( حاالت 3لالستئناف أو الطعن.. وتنفيذه بمدته الكاملة إال يف 

منظمات حقوقية تستنكر الحكم االستثنائي بسجن العليمي ومؤنس وهشام فؤاد  
 )درب( بعدم التصديق عليه السيسيوآخرين وتطالب 

شهرا يف الحبس بعيدا عن أسرته وطفله    25شقيق املحامي الحقوقي عمرو إمام:  
 )درب( حياته وحبس بعد املدة القانونيةوعمله و

  

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/1398537/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%86%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6/
https://daaarb.com/%d8%b4%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85-25-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%81/
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