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 بالمائة 0ر71ننداكس ينهي تداوالت االثنين على ارتفاع بنسبة تو

 0ر71ارتفاع بنسبة  االثنين على، جلسة «تونداكس » أنهى مؤشر بورصة األوراق المالية بتونس 

 . نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية لألوراق المالية 7136ر86بالمائة مدركا مستوى 

مليون دينار من اجمالي تداوالت السوق البالغ حجمها  0ر338شركة المنتوجات الصحية على  استوحتو

 .دينار 9ر950مليون دينار واغلق سهم الشركة مستقرا عند سعر  1ر7

دينار في حين  6ر490بالمائة ليغلق على سعر  5ر6وتصدر سهم نيو بودي الين، االرتفاعات، بنسبة 

 .دينار 4ر010بالمائة ليفقل عند مستوى  5ر5ارتفع سهم مونوبري بنسبة 

 ألف 100ألف برميل نفط يوميا لكنها تحتاج الى  44عماد درويش : تونس تنتج 

 

ة عماد درويش خالل استضافته في إذاعة اكسبراس أف أم أن تونس تعيش أكد الخبير الدولي في الطاق

بالمائة . و يعود ذلك بحسب الخبير الدولي الى  50اليوم في سياق ميزان طاقي سلبي يصل الى حدود 

ننداكس ينهي تداوالت تو

االثنين على ارتفاع بنسبة 

 بالمائة 0ر71

 

أصالن بن رجب: التعاون 

االقتصادي بين تونس وإيطاليا 

 مثمر جدا

 

عماد الدرويش: الحديث عن رفع 

 الدعم وترشيده هو إختراع تونسي

 

http://www.radiotunisienne.tn/2022/03/14/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4_:_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC_44_%D8%A3%D9%84%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84_%D9%86%D9%81%D8%B7_%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%89_100_%D8%A3%D9%84%D9%81_,520,25682,3
http://www.radiotunisienne.tn/2022/03/14/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
http://www.radiotunisienne.tn/2022/03/14/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
http://www.radiotunisienne.tn/2022/03/14/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a3%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a3%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a3%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%b4/
https://radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%b4/
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االزمة الروسية االوكرانية و التي أثرت لها تداعيات كبيرة على االقتصاد التونسي و هذا أمام ارتفاع 

  نفط و الغاز و تسجيلهم الرقام قياسية خالل االيام القليلة الماضية .أسعار ال

 2022مارس  14و تحدث عماد درويش خالل استضافته في اذاعة أكسبراس أف أم صباح اليوم االثنين 

، انه و في صورة تمكن تونس من الحصول على حاجياتها من البترول فإنها ستدفع الثمن باهضا حسب 

على بعض التصريحات التي تشير الى إمكانية التعويل على الجزائر و ليبيا كمنتجين للنفط  تعبيره . و ردا

فحتى رغم إنتاج النفط فهم أيضا   والغاز قال عماد درويش " ال يمكن التعويل على الجزائر و على ليبيا

 . درة على تكرير النفط تمل القبالمائة من حاجياتها و ال 80بحاجة إلى مشتقات النفط ، ليبيا مثال تستورد 

 نة الثقافة بالعاصمةيبمد 2022مارس  16و 15تنتظم يومي «  ريادة» لون صاالنسخة التاسعة من 

لقاء «  تحت عنوان «  ريادة«  ، النسخة التاسعة من صالون 2022مارس  16و 15ستنتظم يومي 

ريادة «  بمدينة الثقافة بالعاصمة وذلك بصفة حضورية وعن بعد بعد من خالل منصة «  المستثمرين

  » .إفنت

الحدث األول المخصص لمنظومة ريادة األعمال واالبتكار ويجمع بين الجهات الفاعلة «  ريادة«  ويعتبر 

من القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والجامعيين وصناع القرار العموميين والممولين 

المبادرين الشبان والخبراء والمكونين ، إلى جانب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة و

 .والطلبة وأصحاب الشهائد العليا الراغبين في المبادرة الخاصة

  .وسيجمع اللقاء، بين العديد من األنشطة مما يوفر للمهنيين الفرصة لتقديم خدماتهم وابتكاراتهم

سين من رواد األعمال التون 90كما سيتوفر في الصالون، قاعة مؤتمرات ينتظر أن تشهد مشاركة أكثر من 

والدوليين، فضال، عن تنظيم ورشات عمل التي ستركز بشكل أساسي على التطور التقني واالتصال 

 .واإلدارة

 

 أصالن بن رجب: التعاون االقتصادي بين تونس وإيطاليا مثمر جدا

الميزان التجاري التونسي  أكد أصالن بن رجب عضو غرفة التجارة والصناعة التونسية اإليطالية أن

مليون دينار وهو ما يعكس تطور العالقات التجارية بين البلدين  93كان إيجابيا بقيمة  2021اإليطالي سنة 

 .وخاصة من الجانب التونسي

واعتبر أصالن بن رجب عضو غرفة التجارة والصناعة التونسية اإليطالية لدى مداخلته في برنامج 

أن التعاون االقتصادي بين تونس وإيطاليا اليوم مثمر جدا وفي  2022مارس  14يوم اإلثنين  إيكوماغ

 .تحّسن أكثر من أي وقت مضى

http://www.radiomonastir.tn/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85-%D9%8A/
https://radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a3%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%86/
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وأشار إلى أن اللقاء األخير كان مثمرا بحضور السفير اإليطالي بتونس ووزير االقتصاد والتخطيط ورئيس 

فاعل اقتصادي ايطالي من أهم  16حوالي غرفة التجارة والصناعة التونسية اإليطالية وشهد حضور 

المستثمرين اإليطاليين في تونس ومن جملة حوالي ألف شركة إيطالية في تونس في ميدان الطاقة 

 .والصناعات الميكانية والنسيج وغيرها

 

 jصندوق الضمان االجتماعي يوّضح آليات االنتفاع بطرح خطايا التأخير

عا الصندوق الوطني للضمان االجتماعي المدينين من المؤّسسات والعاملين لحسابهم الخاّص في القطاعين د

لخالص  2022جويلية  27الفالحي وغير الفالحي إلى اإلتصال بمكاتبه الجهوية والمحليّة، في أجل أقصاه 

االجتماعي ونظام التّعويض عن  أصل الّدين والمصاريف المتخلّدة بذّمتهم بعنوان اشتراكات أنظمة الّضمان

 .األضرار النّاتجة عن حوادث الشغل واألمراض المهنيّة

إلى أن خالص  2022مارس  14وأشار الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في بالغ له يوم اإلثنين 

 هذه المبالغ الّراجعة للثالثيات المنقضية وإلى حدود الثالثيّة الثّالثة

ُدفعة واحدة أو على أقساط شهريّة وفق رزنامة دفع تُبرم في الغرض وذلك لالنتفاع سيتم إّما  2021لسنة 

 .بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير

 

 رفع الدعم وترشيده هو إختراع تونسي عماد الدرويش: الحديث عن

خالل برنامج أكسبراسو ان إرتفاع  2022مارس  14الخبير الدولي في الطاقة يوم أفاد عماد الدرويش 

 .أسعار النفط العالمية سوف ينعكس على األسعار في تونس

مضيفا أن ميزاننا الطاقي سلبي ائر وليبيا في جلب مشتقات النفط واضاف أنه ال يمكن التعويل على الجز

ا تتعاقد سنويا لتوريد البنزين من السوق العالمي مضيفا ان هذا واشار أن بالدن .بالمائة 50في حدود 

 .اإلشكال هو عدم سهولة آلية الشراء

كما اوضح أنه يجب بعث آليات لتعبئة الموارد في حال حدوث إشكاليات في عالقة بتداعيات الحرب 

الدعم وترشيده هو اختراع تونسي بحت ويترجم  عن رفعوبين الدرويش أن الحديث  . األوكرانية الروسية

 .قلة التفكير والحلول مضيفا ان كل العالم يقوم بالدعم

حل من الحلول فيما يتعلق بتوريد الكهرباء ولكن تونس متأخرة  المتجددة هيهذا وافاد أنه بالنسبة للطاقات 

 .كثيرا في هذا المجال

 

 

https://radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%b6%d9%91%d8%ad-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
https://radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%b4/
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Tunisie – FMI : L’austérité aggravera la crise socioéconomique dans le pays 

(Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung) 

La politique d’austérité proposée par le Fonds monétaire internationale (FMI) 

pour alléger l’endettement public de la Tunisie n’est pas la véritable solution. 

C’est en tout cas ce qu’estime la directrice des programmes de la Fondation 

allemande Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Imen Chérif, qui intervenait, lundi 14 

mars 2022, lors d’une conférence sur ” La Tunisie dans la spirale de l’endettement 

et l’austérité “. 

Se référant à une étude réalisée par sa fondation, Chérif a souligné que le 

programme d’austérité du FMI, qui prévoit la révision de la masse salariale, la 

levée progressive de la subvention et la réforme des entreprises publiques 

permettra certes d’alléger l’endettement public pour atteindre 86% du Produit 

intérieur brut (PIB) en 2025, mais il aggravera par ailleurs la crise 

socioéconomique dans le pays. Dans un scénario contraire (absence du 

programme d’austérité), le taux d’endettement de la Tunisie serait de l’ordre de 

99% à l’horizon 2025, a-t-elle ajouté 

La Tunisie appuyée dans l’activation de la zone de libre-échange continentale 

La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, la Société 

islamique internationale de financement du commerce et le Cadre intégré renforcé 

ont annoncé un nouveau projet visant à aider huit pays africains à opérationnaliser 

la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). 

Le projet soutiendra la mise en place de plus de 30 activités stratégiques pour la 

zone de libre-échange continentale africaine au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, 

en Guinée, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal, au Togo et en Tunisie. 

 

 

https://www.webmanagercenter.com/2022/03/14/482278/tunisie-fmi-lausterite-aggravera-la-crise-socioeconomique-dans-le-pays-fondation-friedrich-ebert-stiftung/
https://www.webmanagercenter.com/2022/03/14/482278/tunisie-fmi-lausterite-aggravera-la-crise-socioeconomique-dans-le-pays-fondation-friedrich-ebert-stiftung/
https://www.webdo.tn/2022/03/14/la-tunisie-appuyee-dans-lactivation-de-la-zone-de-libre-echange-continentale/
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صندوق النقد الدولي: اقتصاد 

أوكرانيا قد ينكمش بمقدار الثلث 

 بب الحرببس

 

قال صندوق النقد الدولي في تقرير 

نشر اليوم االثنين إن اقتصاد 

أوكرانيا من المتوقع أن ينكمش 

بسبب  2022% في 10بنسبة 

الغزو الروسي، لكن التوقعات قد 

تتدهور بشكل حاد إذا استمرت 

 .الحرب لفترة أطول

وقال تقرير الخبراء، الذي تم 

إعداده قبيل موافقة الصندوق على 

مليار  1.4تمويل طارئ بقيمة 

دوالر، إن الناتج االقتصادي 

ألوكرانيا قد ينكمش بما يتراوح 

%، على أساس 35% إلى 25بين 

بيانات للناتج المحلي اإلجمالي 

الحقيقي زمن الحرب من العراق 

 .ولبنان ودول أخرى في حرب

 

 

 دول عربية بدأت تتلمس أزمة قمح

بدأت عدة دول عربية تتلمس آثار 

خلفتها الحرب في االزمة التي 

أوكرانيا على سلع غذائية أبرزها 

القمح الذي ارتفعت أسعاره عالميا، 

اختالل آليات توزيعه، وإعالن 

روسيا وأوكرانيا تعليق تصديره 

 .مع بداية الحرب

فقد شهدت ليبيا منذ اندالع الحرب 

الروسية األوكرانية نقصا في 

إمدادات بعض السلع الغذائية، على 

ومشتقاته، مما أدى رأسها القمح 

إلى إغالق عشرات المخابز ودفع 

البالد للمطالبة باستثنائها من 

قرارات بعض الدول بحظر 

 .تصدير هذه السلع

وبحسب مصدر مطلع من داخل 

وزارة االقتصاد والتجارة تحدث 

، فإن ”سكاي نيوز عربية“لموقع 

ليبيا طلبت من عدة دول، وعلى 

رأسها تركيا وتونس، استثناءها 

ن قرارات حظر تصدير سلع م

غذائية، للحيلولة دون وقوع أزمة 

إنسانية إذا ما توقف تدفق سلع 

مهمة كالدقيق والزيت، خاصة أن 

 .االستهالك يزيد في شهر رمضان

 

 

La guerre en Ukraine 

déstabilise l’économie 

française 

À peine remise de la 

pandémie de Covid-19, 

l'économie française va 

être pénalisée par la 

guerre en Ukraine qui 

devrait ralentir la 

croissance tout en 

accélérant la hausse des 

prix, selon la Banque de 

France. 

La croissance française 

devrait être amputée en 

2022 de 0,5 à 1,1 point de 

pourcentage par rapport à 

ce qui se serait produit 

sans le conflit, estime la 

Banque de France. Le 

produit intérieur brut 

(PIB) français progressera 

de 3,4% si le prix du 

pétrole s’établit en 

moyenne sur l’année à 93 

dollars. 

 

L’Algérie interdit 

l'exportation des 

produits alimentaires 

fabriqués à base de 

matières premières 

importées 

Au vu de l'invasion russe 

d'un des greniers à blé du 

monde, à savoir l'Ukraine, 

les autorités algériennes 

ont interdit l'exportation 

des produits de large 

consommation dont les 

matières premières sont 

importés par l'Algérie. 

Le Président algérien, 

Abdelmadjid Tebboune, a 

présidé une réunion du 

Conseil des ministres 

dimanche 13 mars 2022, 

au cours de laquelle il a 

été décidé du gel des 

exportations de certains 

biens. Le Président a ainsi 

ordonné au gouvernement 

" d'interdire l'exportation 

de tous les produits de 

large consommation dont 

les matières premières 

sont importés par 

l'Algérie, à l'instar du 

sucre, des pâtes, de 

l'huile, de la semoule et 

tous les dérivés du blé ", a 

rapporté un communiqué 

de la Présidence de la 

République. 

https://www.cnbcarabia.com/news/view/94919/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A.html
https://www.cnbcarabia.com/news/view/94919/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A.html
https://www.cnbcarabia.com/news/view/94919/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A.html
https://alghad.com/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%AD/
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