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زلزال تركیا - سوریا

حاملة الطائرات األمریكیة جورج إتش. بوش في البحر األبیض المتوسط   لمساعدة تركیا في االستجابة للزلزال.1

مختصین في البحث واإلنقاذ في المناطق الحضریة كما. نقل الجیش األمریكي فریقین مدنیین(وكالة األناضول)

حرك حاملة طائرات أمریكیة في البحر األبیض المتوسط   باتجاه تركیا ، حسبما قال البنتاغون یوم األربعاء ... قال

المتحدث باسم البنتاغون باتریك رایدر إن حاملة الطائرات جورج بوش األب في البحر األبیض المتوسط   تتحرك

أیًضا نحو تركیا لتكون في موقعھا. إذا طلبت تركیا مساعدة إضافیة.

للصحفیینحدیثھوفي.صباح)(دیليالزلزالبعدتركیاإلىمساعداتأرسلتدولة60منأكثرإنیقولأردوغان.2

في مقاطعة ھاتاي ، التي دمرت بعد زلزال یوم االثنین ، أشار أردوغان إلى أن العدید من الدول تقدم أنواًعا مختلفة

من المساعدة لتركیا. وتشمل ھذه الدول أذربیجان وإسرائیل والمملكة العربیة السعودیة وقطر والكویت وغیرھا  كما

تعھدوا بتقدیم المزید من الدعم.

"زلزال العصر" في تركیا: المالیین بحاجة إلى سكن ، وعشرات اآلالف بحاجة إلى المستشفیات ، و "رقم.3

وبحسب المعطیات الرسمیة ، فقد ُدّمر ما یقرب من.(القدس العربي)مرعب" ال یزال محاصًرا تحت األنقاض

،بالكاملتدمیرھاتمالتيالمنازلبأصحابینحصرفقطالالحقیقيالرقمفإن،ذلكومعبالكامل.مبنى6000

ولكن أیًضا بجمیع المنازل الموجودة في المناطق المتضررة بشكل مباشر من الزلزال ، وھي مساحة كبیرة تمتد ل

شخص.ملیون13منمایقاربیسكنھا،تركیةمحافظات10

وزیر(دیلي صباح).تركیا تضغط من أجل فتح معبرین حدودیین إضافیین لتقدیم مساعدات حیویة إلى سوریا.4

الخارجیة مولودوجاویش تشاووش أوغلو قال إن تركیا تضغط من أجل فتح بوابتین حدودیتین إضافیتین في شمال

غرب سوریا ، وھي المنطقة التي دمرت في أعقاب زلزال یوم االثنین. و في حدیث مع الصحفیین خالل مؤتمر

صحفي مشترك مع نائب الرئیس فؤاد أوكتاي قال وزیر الخارجیة التركي إن بوابة [باب الھوى] مفتوحة بالفعل ،

لكن ھناك حاجة إلى المزید وسط الكارثة اإلنسانیة المستمرة.
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https://www.aa.com.tr/en/turkiye/us-carrier-in-mediterranean-ready-to-assist-turkiye-with-earthquake-response/2812265
https://www.dailysabah.com/politics/over-60-countries-sending-help-to-turkiye-after-quakes-erdogan/news
https://www.alquds.co.uk/%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a9-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%ad%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a9-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%ad%d8%a7/
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-pushing-for-opening-2-more-gates-for-vital-aid-into-syria


دعت وزیرة(تلفزیون سوریا).ألمانیا تدعو إلى فتح جمیع المعابر بین تركیا وسوریا وتوجھ رسالة إلى روسیا.5

الخارجیة األلمانیة أنالینا بیربوك - المنتمیة إلى "حزب الخضر" - یوم الثالثاء إلى فتح جمیع المعابر بین تركیا

وسوریا من أجل ضمان تدفق المساعدات بعد الزلزال المدمر ... من جانبھ قال رولف موتسینیش - زعیم الكتلة

البرلمانیة لحزب المستشار أوالف شولتس - إن على روسیا واجب المساعدة اآلن ، مضیفا: "یقال إن للروس تأثیر

كبیر على النظام الحاكم في سوریا". وأوضح: "إذا كانت روسیا اآلن جاھزة حًقا لتقدیم المساعدة ، فعلیھا العمل على

فتح المنطقة الحدودیة و التي ال تزال معابرھا الحدودیة مغلقة ، من أجل إیصال المساعدات اإلنسانیة والرعایة

الطبیة إلى المحاصرین".

أفادت وسائل).تلفزیون سوریا(دول عربیة ترسل قوافل نفطیة ومساعدات للنظام السوري .. وماذا عن الشمال؟.6

إلغاثةدوالرملیون50بتقدیمأوامرأصدراإلماراتدولةرئیسأن،الثالثاء،السوريالنظاممنمقربةإعالم

المتضررین من الزلزال في سوریا. وبالمثل ، أرسلت الجزائر ثالث طائرات إلى سوریا. وقال مصدر مسؤول في

السفارة العراقیة لدى النظام السوري بدمشق ، إن "كمیات من المشتقات النفطیة والمواد الغذائیة والمساعدات

اإلنسانیة أرسلت من العراق إلى سوریا". في غضون ذلك ، لم تدخل أي مساعدات دولیة أو أممیة إلى المناطق

المنكوبة في شمال غرب سوریا.

تلفزیون(الجیش األمریكي مستعد لدعم جھود اإلغاثة في سوریا و "التنسیق" مع قوات سوریا الدیمقراطیة.7

عن استعدادھا لتقدیم الدعم لجھود اإلغاثة من الزلزال في). أعلنت القیادة المركزیة األمریكیة یوم األربعاءسوریا

تركیا وسوریا ... أوضح الجنرال مایكل كوریال ، قائد القیادة المركزیة األمریكیة ، أن "مقر القیادة المركزیة شكل

فریق عمل لتسریع عملیة الدعم للمتضررین من الزلزال في كل من تركیا وسوریا ". وأضاف أن "القیادة المركزیة

تنسق مع وزارتي الدفاع والخارجیة  والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة وشركائنا في قوات سوریا الدیمقراطیة بھذا

الصدد" ، الفتاً إلى أنھم یعملون عن كثب مع قیادة القوات األمریكیة في أوروبا لبحث خیارات إلرسال الدعم لتركیا.

من الواضح أن نظام بشار یخوض حملة عالقات عامة).تلفزیون سوریا(سوریا لیست تحت الحصار أو العقوبات.8

مستغالً مأساة السوریین المتضررین من الزلزال. المشكلة الحقیقیة أن جزء من الرأي العام العربي والدولي بات

یعتقد أن سوریا تخضع لعقوبات غربیة. سوریا كدولة ال تخضع ألي نوع من العقوبات ، ال دولیة وال أمیركیة وال
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https://www.syria.tv/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%9F
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B3%D8%AF
https://www.syria.tv/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA


أوروبیة. ولم یصدر أي قرار من مجلس األمن على أساس الفصل السابع  یضع سوریا "الدولة" تحت الحصار أو

العقوبات.

منباالستفادة.(نھارنت)الخوذ البیضاء في سوریا:أفراد االستجابة أثناء الحرب یقودون عملیة اإلنقاذ من الزلزال.9

سنوات الخبرة المكتسبة خالل الحرب في سوریا ، یقود الخوذ البیضاء جھود اإلنقاذ في شمال البالد الذي یسیطر

علیھ المعارضون لألسد في أعقاب الزلزال القوي الذي ھز سوریا وتركیا ... معزولین عن المناطق التي تسیطر

علیھا الحكومة في سوریا متروكین من قبل األتراك المنھمكین باالستجابة للكارثة بمناطقھم  بعد وقوع الكارثة على

جانبھم من الحدود ، اعتمدت مناطق المعارضة السوریة المتضررة بشدة على الخوذ البیضاء لعملیات البحث

واإلنقاذ.

). وصل قائد فیلق القدس فيسي ان ان العربیة(قائد فیلق القدس في الحرس الثوري اإلیراني یصل إلى حلب.10

الحرس الثوري اإلیراني ، إسماعیل قاآني ، إلى مدینة حلب السوریة ، مساء الیوم األربعاء ، بحسب وكالة األنباء

اإلیرانیة الرسمیة (إرنا). ونقلت الوكالة عن ما وصفتھ بـ "مسؤول مطلع" قولھ إن قاآني "زار المناطق المتضررة

وحدة15...األنقاض"إزالةموقعفيالمتواجدةاإلیرانیةاإلغاثیةالكوادرعملعلىوأشرفحلبمدینةفي

ھندسیة إیرانیة تقدیم المساعدة للوحدات السوریة و"الحشد الشعبي" العراقي وغیرھا في إزالة األنقاض في حلب.

مصر وشمال إفریقیا

،مدبوليمصطفىأعلن).العربيالقدس(عامخاللبنوك3وشركة29فيأسھمھاستبیعالمصریةالحكومة.11

منبدًءا،كاملعاممدارعلىوبنًكاشركة32فيأسھمھاطرحستبدأالحكومةأن،المصريالوزراءرئیس

أسھمطرح...االستراتیجيللمستثمرأوللبورصة.سواء،2024عاممناألولالربعنھایةوحتىالحاليالربع

في الشركات المملوكة للدولة في البورصة وبیع األراضي للمستثمرین یأتي في إطار خطة أعلنھا رئیس الوزراء

أوالمصريالخاصالقطاعمعللشراكةدوالرملیار40بقیمةللدولةمملوكةأصولإتاحةإلىتھدف،سابًقا

سنوات.4لمدةاألجنبي
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https://www.naharnet.com/stories/en/295529-syria-s-white-helmets-war-responders-leading-quake-rescue
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/02/09/iran-commander-quds-force-aleppo
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b5%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-29-%d8%b4%d8%b1/


، خفضت وكالة مودیز(الجزیرة).مودیز تخفض التصنیف االئتماني لمصر ... ومن المتوقع أن یتسارع التضخم.12

في،)B2("2"بيمن)B3("3إلى"بيواحدةبدرجةلمصرالسیاديالتصنیفالثالثاءیوماالئتمانيللتصنیف

إشارة إلى تراجع احتیاطیاتھا من النقد األجنبي وانخفاض قدرتھا على امتصاص الصدمات الخارجیة ... قالت مودیز

إن استراتیجیة بیع األصول المملوكة للدولة ، التي أعلنت عنھا الحكومة ، والتي تبدأ ھذا الشھر ضمن برنامج

صندوق النقد الدولي الجدید ، ستدعم تولید تدفقات رأس مال مستدامة غیر مرتبطة بالدیون لمواجھة مدفوعات خدمة

الدین الخارجي المتزایدة ، لكنھا أشارت أن ھذه اإلجراءات ستستغرق "وقًتا لتقلیل المخاطر".

). توصلت اللجنة العسكریة اللیبیةالشرق األوسط(اللجنة العسكریة اللیبیة تتبنى آلیة إلبعاد المرتزقة عن لیبیا.13

مناألجنبیةوالقواتالمرتزقةلسحبآلیةإلى،البالدفيالعسكريالصراعطرفيتضمالتي،)5+5(المشتركة

لیبیا في ختام اجتماعاتھا التي عقدت یوم األربعاء في القاھرة برعایة األمم المتحدة بینما أقر مجلس النواب اللیبي

بأغلبیة أعضائھ التعدیل الدستوري الثالث عشر تمھیدا إلجراء االنتخابات الرئاسیة والنیابیة المؤجلة.

الخلیج

تصاریحبعد التوتر الدبلوماسي ، خاصة بعد إلغاءأونالین).الخلیج(اإلمارات وإیطالیا تبحثان العالقات العسكریة.14

تطویرسبللبحث،الثالثاء،إیطالیةإماراتیةعسكریةمحادثاتعقدت،2020عامفيلإلماراتاألسلحةتصدیر

العالقات العسكریة والدفاعیة.

للغازالعمانیةالشركةوقعت.الجدید)(العربيالمسالالطبیعيالغازمنطنمالیین4بـالصینتزودعمان.15

المسالالطبیعيالغازمنمتريطنملیونحواليلتوریدالصینیةUnipecشركةمعاتفاقیةالمسالالطبیعي

صینیةشركةمعلھاعقدأولھيالصفقةھذهإنالشركةوقالت.2025عاممنتبدأسنواتأربعمدىعلىسنوًیا

،و أن ذلك" یساھم في تعزیز الشراكة االستراتیجیة للشركة العمانیة للغاز الطبیعي المسال مع مختلف الشركات

العاملة في مجال الطاقة."

ھوMTSبنكالجدید).(العربيالروسيMTSلبنكرخصةیمنحالمركزيالمتحدةالعربیةاإلماراتمصرف.16

Mobileلشركةتابعةمالیةتقنیةوحدة Telesystems،حصولإنروسیا.فيالمحمولللھاتفمشغلأكبر
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https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/2/8/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-2
https://aawsat.com/home/article/4146716/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9%C2%BB
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%804-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A5%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A


البنك على ترخیص لفتح فرع یعني منحھ الحق في إجراء العملیات المصرفیة ، مثل إصدار القروض ، وقبول

الودائع ، ومسك الحسابات ، وإدارة األصول ، وفتح حسابات مراسلة بالدرھم في مصرف اإلمارات المركزي ...

العقوبات الغربیة القاسیة المفروضة على روسیا لم تستھدف بعد البنیة التحتیة لالتصاالت بشكل مباشر ، مما یعني

الطاقة.وشركاتالبنوكمثلالقیودنفسیواجھالMTSأن

العراق

).الشرق األوسط(المركزي العراقي یخفض سعر الصرف الرسمي للدینار مقابل الدوالر قبیل مفاوضات واشنطن.17

بعد نحو أسبوع من وعد رئیس الوزراء العراقي ، محمد شیاع السوداني ، بارتفاع سعر صرف الدینار العراقي مرة

أخرى مقابل الدوالر األمریكي ، قرر البنك المركزي العراقي تخفیض سعر صرف الدوالر أمام الدینار؛ إلى

الكاظمي.مصطفىبرئاسةالسابقةالحكومةقررتھكانتالذي1450مقابل1300

إیران

أشاد أمین المجلس األعلى لألمن القومي اإلیراني علي( تسنیم نیوز).تنامي العالقات بین إیران وروسیا: شمخاني.18

شمخاني بتوسیع العالقات مع روسیا في مختلف المجاالت. ووصل شمخاني إلى موسكو یوم الثالثاء للمشاركة في

الجلسة الخامسة للحوار األمني   اإلقلیمي الذي یركز على األوضاع في أفغانستان.

توقف. بعد(إیران وایر)في "إشارة تحذیریة" للوالیات المتحدة ، السفن الحربیة اإلیرانیة تبحر باتجاه قناة بنما.19

في البرازیل ، ورد أن سفینتین تابعتین للبحریة اإلیرانیة تبحران باتجاه قناة بنما االستراتیجیة ، حیث تسعى

Mowj-classطرازمناإلیرانیةالمدمرة...األمریكتینفيقوتھااستعراضإلىاإلسالمیةالجمھوریة Dena

والبحریةالعسكریةالقوة"إلظھار،2022سبتمبر22منذالعالمحولتبحرانكانتامكراناللوجستیةوالسفینة

المتنامیة لجمھوریة إیران اإلسالمیة" ، بحسب وكالة األنباء اإلیرانیة الرسمیة.

األراضي اإلسرائیلیة والفلسطینیة
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https://aawsat.com/home/article/4146781/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/en/news/2023/02/07/2849881/iran-russia-ties-growing-shamkhani
https://iranwire.com/en/news/113579-in-warning-sign-for-us-iranian-warships-reportedly-sailing-toward-panama-canal/


). جدد رئیس الوزراء اإلسرائیليالشرق األوسط(نتنیاھو یتعھد بالسیطرة األمنیة "إلى األبد" على الضفة الغربیة.20

بنیامین نتنیاھو التأكید على موقفھ المعروف بأنھ لن یتخلى عن السیطرة األمنیة في الضفة الغربیة تحت أي ظرف

من الظروف ، حتى مع أي سیناریو مستقبلي (اتفاق مع الفلسطینیین). وھاجم نتنیاھو السلطة الفلسطینیة وقال إنھا ال

تلعب دورھا في مواجھة الذین ھم بحاجة إلى مواجھة (المسلحین الفلسطینیین). وقال نتنیاھو ، خالل زیارة لوحدة

"دوفدوفان" ، الثالثاء ، وھي وحدة من القوات الخاصة في وحدات النخبة اإلسرائیلیة ، المعروفة باسم القوات

"المستعربین" والتي تعد رأس الحربة للجیش االسرائیلي في المنطقة، "ال بدیل عن سیطرتنا ھنا". في الضفة

الغربیة.
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https://aawsat.com/home/article/4146776/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9

