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 المصري تقرير المجتمع المدني 
 2021 أبريل/نيسان

 
مع المحاكمات وقضايا المجتشهد حداث، فواكب هذا الشهر مع شهر رمصان الكريم لذا لم يشهد هذا الشهر العديد من األيت

 تالمنظمات المجتمع المدني لم يكن هناك الكثير من اإلصدار  يوعلى مستوى العمل المؤسس ،العديد من التأجيالتالمدني 
وعلى جانب أخر شهد هذا الشهر بدء الموجة الرابعة لفيروس  حيث يهتم المجتمع في مثل ذلك التوقيت بالعمل الخيري.

يل شرطة بالتنككما ظهرت هذا الشهر ممارسات ال والذي أثر بشكل كبير على الفاعليات والعمل. 19كورونا المستجد كوفيد 
 والتعدي على أهالي المسجونين كما حدث مع أهال عبد الرحمن الشويخ. 

ك فلم يكن هناوعلى مستوي االهتمام من قبل الوزرات والمنظمات الحكومية بالشراكة والعمل مع منظمات المجتمع المدني 
ي والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات أول مراحل المنظومة اإللكترونية المتكاملة للعمل األهل أي جديد سوى إطالق

 والئحته. 149وفقا للقانون رقم  والمنظمات األهلية
 نتهاكات عمل منظمات المجتمع المدني من قبل الدولة:ا-أوال

أمر  من مارس/أذار 30في  ،والمعارضين نانتهاكات العاملين بمنظمات المجتمع المدني وانتهاكات بشأن النشطاء السياسيي -
القضية المعروفة إعالميا بقضية إغالق المجتمع المدني  يقاض التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق ف

 من أبريل/ نيسان 4وفي  1.هليةأ منظمة وكيان وجمعية  20الدعوى الجنائية قبل  إلقامةبحفظ التحقيقات وأمر بأال وجه 
 2018لسنة  4118يوم على ذمة القضية  15نيابة شمال المنصورة الكلية تجدد حبس الناشط محمد عادل لمدة قررت 

بقيادة جماعة أسست على خالف القانون هدفها التحريض على كراهية الدولة ومؤسساتها باإلضافة  أتهم فيها 2إداري شربين.
 4.يوم 15لمدة  هنيابة شمال المنصورة الكلية حبسجددت  من أبريل/نيسان 18وفي  3.لنشر أخبار كاذبة

بضمان محل إقامتهم أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيا  من أبريل/نيسان 22المقابل في 
  5 والمتهم فيها العديد من نشطاء المجتمع المدني بتهم ال عالقة لها بعملهم المدني. 2021لسنة  65على ذمة القضية 

 انتهاكات خارج إطار القانون: -ثانيا
لعمليات التحايل على القانون من خالل تمديد وتجديد الحبس على ذمة القضايا، وظهر هذا الشهر أيضا استمر كان هناك 

والقبض  من أبريل 2( في عبد الرحمن الشويخ)أهل المسجون  أهل الشويخ بحلوانقيام قوات األمن المصري باقتحام منزل 
عن واقعة االعتداء الجنسي والتعذيب التي تعرض لها عقب تقديم بالغ من قبل أهل المسجون  ،على والدته ووالده وأخته

 6الشويخ.
 أهم فاعليات المجتمع المدني:–لثاثا

 أنشطة: .1
منظمة من منظمات المجتمع المدني الدولية ومن ضمنهم مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  14 أرسلتمن أبريل  23في 

أنتوني بلينكين ومستشار األمن القومي، جيك سوليفان، يحثون فيها إدارة بايدن على عدم استخدام رسالة إلى وزير الخارجية 
                                                           

  https://cutt.ly/Hv47o16، 2021مارس  30، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021مارس  30حصاد اليوم األربعاء  1
  https://cutt.ly/Ov46tTI، 2021أبريل  4، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021أبريل  4حصاد اليوم األحد  2
  https://cutt.ly/xv46Pzz، 2018يوليو  17أبريل على موقع الفيسبوك،  6الصفحة الرسمية لحركة  3
   https://cutt.ly/Nv7tXuZ، 2021أبريل  18، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021أبريل  18حصاد اليوم األحد الموافق  4
  https://cutt.ly/Yv7uu9J، 2021أبريل  22ان، ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنس2021أبريل  22حصاد اليوم الخميس  5
أبريل  27ق اإلنسان، السلطات المصرية تنتقم من أسرة الشويخ بدًلا من التحقيق في مزاعمه الخطيرة بالتعرض لالعتداء الجنسي والتعذيب، الجبهة المصرية لحقو 6
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دات العسكرية لمصر باحترام حقوق االنسان اعتباًرا من السنة األمن القومي لإلفراج عن الجزء المشروط من المساع اعتبارات
 2020.7المالية 

إلى رئيسة  رسالة مفتوحةمنظمة حقوقية في  27أنضم مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان إلى من أبريل/نيسان  15وفي 
حثت لة، أوديل رينو باسو، قبل زيارتها المرتقبة إلى مصر خالل األسابيع المقبلة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمي

رئيسة البنك األوروبي على تسليط الضوء على تدهور وضع حقوق اإلنسان وسيادة القانون والديمقراطية في مصر بشكل 
مار والتنمية، والذي بموجبه، يتحتم كبير، على نحو يتعارض بشكل واضح مع التفويض السياسي للبنك األوروبي إلعادة اإلع

 8على البنك العمل فقط في البلدان التي تحترم التعددية والديمقراطية.

أرسلت مؤسسة مرسال و  9قامت مؤسسة مرسال بإرسال قافلة طبية لمستشفى حميات المنيا تحتوي على جهاز تنفس صناعي،
  10نمن أبريل/نيسان، 24بمستشفى دراو المركزي بأسوان في  PKUقوافل مساعدة لمرضى 

 https://cutt.ly/dbtzAE2صور الزيارة: 

 تقارير: .2
 المحكمة رولصدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان عدد من التقرير خالل شهر أبريل/نيسان ومن ضمنهم 

من أبريل/نيسان  6وفي  2021.11من أبريل/نيسان  4والذي صدر في  2021جلسات وقرارات المحاكم خالل شهر مارس 
االحتجاجات العمالية يرصد هذا التقرير  2021،12في الربع األول من عام  االحتجاجات العمالية واالجتماعيةصدر 

ومن أهمها اعتصام عمال الحديد  والصلب اعتراضا  2021واالجتماعية التي شهدتها مصر خـــالل أول ثالث أشهر من عام 
وقيام المحامين بالعديد من االحتجاجات اعتراضا على التجاوز ضدهم من قبل  على نوايا وخطط تصفية الشركة وبيعها،

صدر تقرير  من أبريل/نيسان 11وفي  قضاة أو أفراد من قطاع األمن، رافعين شعار ان المحاماة ليست جريمة.بعض ال
 13،"“عن األوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر ”بعد ثورة يناير 35سجن، بينهم  78في إنتظارك:  تحت عنوان "

  2021.14خالل الربع األول من عام  المسار الديمقراطي في مصرتقرير  نيسان /يلمن أبر  13وصدر في 
  https://cutt.ly/Ev7jfip: 2021انفجراف المسار الديمقراطي في مصر خالل الربع األول من عام 

  2021.15بريل أفي النصف األول من  االحتجاجات العمالية واالجتماعيةصدر تقرير  أبريل/نيسانمن  18وفي 
من أبريل/نيسان ورقة حول حظر النشر في القضايا المتهم فيها  12فقد صدر عنها في أما مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

من أبريل/نيسان صدرت ورقة موقف تحت عنوان  19وفي  16"!..لدينا ما نخفيهتحت عنوان "موظفون رسميون في الدولة 
وصدرت ورقة  17.عن ضرورة إتاحة جلسات البرلمان المصري بشكل علني على التلفزيون واإلنترنت "مجلس )بال( شعب"

                                                           
كية لها، مركز مصر: مركز القاهرة ينضم إلى نداء يحث إدارة بايدن على عدم تجاهل أوضاع حقوق اإلنسان في مصر عند البت في المساعدات العسكرية األمري 7

  https://cutt.ly/Fv5O8Wl، 2021أبريل  23القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 
لقاهرة منظمة حقوقية تطالب رئيسة البنك األوروبي بضمان امتثال مصر لشروط البنك الخاصة بحقوق اإلنسان والتعددية والحكم الديمقراطي، مركز ا 27مصر:  8

  https://cutt.ly/av5PcXs، 2021أبريل  15لدراسات حقوق اإلنسان، 
  https://cutt.ly/UbtxbeC، 2021أبريل  23الصفحة الرسمية لمؤسسة مرسال فيسبوك،  9

   https://cutt.ly/dbtzAE2، 2021أبريل  24دراو المركزي بأسوان، بمستشفى  PKUقافلة الدعم لمرض 10
  https://cutt.ly/Cv45u44، 2021أبريل  4، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021#رول_المحكمة جلسات وقرارات المحاكم خالل شهر مارس  11
  https://cutt.ly/nv7oDYi، 2021أبريل  6، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021اًلحتجاجات العمالية واًلجتماعية في الربع األول من عام  12
أبريل  11، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، “لسجون في مصر عن األوضاع الصعبة للسجناء وا” بعد ثورة يناير  35سجن ، بينهم  78في إنتظارك :  13

2021 ،https://cutt.ly/Rv7pA1q  
  https://cutt.ly/3v7atiT، 2021أبريل  13، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021المسار الديمقراطي في مصر خالل الربع األول من عام  14
  https://cutt.ly/xv7aVwP، 2021أبريل  18، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021اًلحتجاجات العمالية واًلجتماعية في النصف األول من ابريل  15
، 2021أبريل  12رقة عن حظر النشر في القضايا المتهم فيها موظفون رسميون في مصر، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، لدينا ما نخفيه!.. و 16

https://cutt.ly/Fv5mtNW  
أبريل  19يون واإلنترنت، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مجلس )بال( شعب!.. ورقة موقف عن ضرورة إتاحة جلسات البرلمان المصري بشكل علني على التلفز 17
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وأخيرا صدر  18".2021 – 2011اتحاد خارج التغطية.. قراءة في االنتخابات الطالبية بالجامعات المصرية خالل عقد "
تحقيق المجلس األعلى لإلعالم مع منتجي مسلسل  رقيب خارج القانون.. عنمن أبريل ورقة موقف بعنوان " 25في عنها 

تتناول موقفها حول قرار األعلى لإلعالم بالتحقيق مع منتجي مسلسل الطاووس، وتحاول المؤسسة أن تستعرض " الطاووس
م لعمل المجلس األعلى لإل  19عالم.الجوانب القانونية المتعلقة بالرقابة على األعمال الدرامية وذلك في ضوء القانون المنظ ِّ

دراسة تحليلية لتقييم حصاد مجلس النواب  "من ضمنهم  توصدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدد من اإلصدارا
 5قبل فوات األوان.. صدر " أبريل/نيسانمن  26وفي  20من أبريل/نيسان، 11" في (2020-2015المنتهية واليته )

 21" لمواجهة حالة االنتشار السريع لفيروس كورونا.إجراءات إلنقاذ المصريين من موجة كورونا يجب تنفيذها حاالً 

 https://cutt.ly/dbrWsCe، ازاي حولنا مراكز التطعيم ألخطر بؤر عدوى للناس األكثر تأثًرا بالكورونافيديو عن 

 صدر نيسان/من أبريل 5صدر عن الجبهة المصرية لمعلومات حقوق اإلنسان عدد من التقرير التحليلية والرصدية ففي 
كمال صدر أربع  2020،22على اإلرهاب في شمال سيناء لعام تقرير رصدي عن انتهاكات حقوق اإلنسان في إطار الحرب 

سجن  -25بورسعيد العموميسجن  -24الوادي الجديد العموميسجن  -23الحضرةتقرير رصدية الماكن االحتجاز وهم "سجن 
 27 .مارس(-)يناير 2021خالل الربع األول من عام  ملخص عقوبة اإلعدام، كما صدر تقرير "26طنطا العمومي

 2021.28حصاد القهر في مارس من أبريل/نيسان تقرير  4صدر عن مركز النديم في 
 بيانات: .3

األول من تنوعت بيانات الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان بين بيانات للمطالبة باإلفراج عن مساجين الرأي ففي 
 ضائعةسنوات حبس  4على النائب العام اإلفراج فورا عن الصحفي بدر بدر محمد، وكفاكم بيانا تحت عنوان " أبريل/ نيسان

السجون واألوضاع الصعبة للسجناء، بين واقع "تحت عنوان أبريل/ نيسان  11كما صدر بيانا في  29"،من عمره وحريته
 25وهو يرصد الوضع الحالي للسجون ويدعوا لتحسين األوضاع، وأخيرا صدر في  30"وصور إعالمية مزيفة مأسوي فعلي 

استمرار التنكيل بأسر  تحت عنوان" حصول الدكتورة منار الطنطاوي على درجتها العلميةيدعوا إلى من أبريل/نيسان بيانا 
ر الطنطاوي زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر من درجتها العلمية، تقربا سجناء الرأي في مصر حرمان الدكتورة منا

 31".ألجهزة األمن

                                                           
، 2021أبريل  22، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 2021 – 2011اتحاد خارج التغطية.. قراءة في اًلنتخابات الطالبية بالجامعات المصرية خالل عقد  18

https://cutt.ly/hv5Q8jh  
، 2021أبريل  25رقيب خارج القانون.. عن تحقيق المجلس األعلى لإلعالم مع منتجي مسلسل الطاووس، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،  19

https://cutt.ly/Vv5WVaj  
، 2021أبريل  11(، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 2020-2015دراسة تحليلية لتقييم حصاد مجلس النواب المنتهية وًليته ) 20

 https://cutt.ly/CbeA40W 
، 2021أبريل  26ًلا، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إجراءات إلنقاذ المصريين من موجة كورونا يجب تنفيذها حا 5قبل فوات األوان..  21

https://cutt.ly/LbeSZxl  
، 2021أبريل  11، الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان، 2020تقرير رصدي عن انتهاكات حقوق اإلنسان في إطار الحرب على اإلرهاب في شمال سيناء لعام  22

https://cutt.ly/KbrZmLF  
  https://cutt.ly/AbrNbiV، 2021أبريل  26سجن الحضرة، الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان،  23
  https://cutt.ly/ebrBYfg، 2021أبريل  6سجن الوادي الجديد العمومي، الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان،  24
  t.ly/7brB3IPhttps://cut، 2021أبريل  26سجن بورسعيد العمومي، الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان،  25
  https://cutt.ly/tbrVmyP، 2021أبريل  6سجن طنطا العمومي، جبهة المصرية لحقوق اإلنسان،  26
  https://cutt.ly/kbrMjjg، 2021أبريل  14مارس(، الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان، -)يناير 2021ملخص عقوبة اإلعدام خالل الربع األول من عام  27
  https://cutt.ly/6btquWK، 2021أبريل  4، 2021اإلعالمي مارس  األرشيفمن  28
أبريل  1من عمره وحريته، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان،  ضائعةسنوات حبس  4، وكفاكم محمد،على النائب العام اإلفراج فورا عن الصحفي بدر بدر  29

2021 ،https://cutt.ly/Lv7fIAG   
ومات حقوق اإلنسان، . تقرير جديد للشبكة العربية، الشبكة العربية لمعلمزيفة.وصور إعالمية  مأسويالسجون واألوضاع الصعبة للسجناء، بين واقع فعلي  30

  https://cutt.ly/Hv7fsae، 2021أبريل 11
ا ألجهزة األمن، استمرار التنكيل بأسر سجناء الرأي في مصر حرمان الدكتورة منار الطنطاوي زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر من درجتها العلمية، تقرب 31

  https://cutt.ly/Xv7hCCI، 2021أبريل  25لمعلومات حقوق اإلنسان، الشبكة العربية 
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من أبريل/نيسان بيانا لإلشارة ببدء العمل من قبل المؤسسة  18أما عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير فقط صدر عنها في 
، ويأتي ذلك بعد سلسلة من النقاشات والمقابالت التي أجرتها 2021أبريل  15بدًءا من  الجنسيبسياسة مناهضة العنف 

خبيرة في قضايا الجندر مع فريق عمل المؤسسة على مدار شهوٍر، وبعد االطالع على سياسات مشابهة أصدرتها منظمات 
 32مجتمع مدني على المستويين الوطني والدولي.

من أبريل/نيسان  11في عدد من البيانات ومن ضمنهم بيانا ية للحقوق الشخصية صدر عنها وفيما يخص المبادرة المصر 
أداء أدواره الرقابية والتشريعية،  وترى أن المجلس قصر في، والمعتقد ةنالديالحريات قضايا  دور مجلس الشعب فيعن 

جريمة أدانت المبادرة  من أبريل/نيسان 19وفي  33.المطلوبة لتعزيز حقوق المواطنة ومنع التمييزوتوصي بإقرار التشريعات 
 34.ناءيفي س ةيالدولة اإلسالم ميأعلنوا انتماءهم إلى ما يعرف بتنظ نيمسلح يدحبشي سالمة على  ليقتل المواطن القبطي نب

منظمة غير حكومية تحث  74صدر بيانا من  من أبريل/نيسان 14في  ؛البيانات المشتركة ومن ضمنهاصدر عدد من كما 
من أبريل/نيسان صدر بيانا مشترك من عدد  27وفي  35.السلطات المصرية على اإلفراج عن الباحث أحمد سمير سنطاوي 

 36.التوسع في عقوبة اإلعداممن المنظمات حول 
 قرارات وقوانين الحكومة:-رابعا

بالعفو  2021لسنة  155نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم  2021من أبريل/نيسان  21في  -
 37يا أخرى.عليهم في قضايا ما لم يكن احدا مطلوبا على ذمة قضامن المحكوم  1686الرئاسي عن 

األول من المتكاملة للعمل األهلي في  أولى مراحل المنظومة اإللكترونيةإطالق  يأعلنت وزيرة التضامن االجتماع -
 2019لسنة  149والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات األهلية، كما جاء في القانون رقم أبريل/نيسان 

 38.األهليوالئحته التنفيذية لتنظيم ممارسة العمل  2019لسنة  149رقم 
التي تستهدف رفع  من الدورات التدريبية عددنظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي  -

مهارات السيدات في مجال إقامة المشروعات الصغيرة ودورها في زيادة دخل األسرة وذلك في كل من محافظتي 
بريل أ ٢٠-١٨من  خالل الفترة بالتعاون مع البنك المركزي المصري كما نظم المجلس  39سيوط.أبني سويف و 

 40.مشروع مجموعات االدخار واالقراض الرقميورشة العمل ضمن  ٢٠٢١
وإستراتيجية  -المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المجلس القومي لحقوق اإلنسان الدورة التدريبية المتخصصة حول "عقد  -

 11إلى  7خالل الفترة من  ،الوطني( -اإلقليمي  -الحماية على المستوى )الدولي وآليات  ٢٠٣٠التنمية المستدامة 
لبحث ، القومي لحقوق اإلنسان وفد االتحاد األوروبي لدي مصراستقبل المجلس  2021من أبريل  21في و  41 أبريل/نيسان.

 42ُاطر وأوجه التعاون بين الجانبين.
                                                           

  s://cutt.ly/Bv5UxPehttp، 2021أبريل  18مؤسسة حرية الفكر والتعبير تبدأ العمل بسياسة مناهضة العنف الجنسي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،  32
ر في أداء أدواره الرقابية في دراستها التحليلية عن تعامل البرلمان السابق مع قضايا حريات الدين والمعتقد، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تؤكد: المجلس قص   33

، 2021أبريل  11مبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتشريعية، وتوصي بإقرار التشريعات المطلوبة لتعزيز حقوق المواطنة ومنع التمييز، ال

https://cutt.ly/abrcqUF  
ية، مصرية للحقوق الشخصالقتل على الهوية يستهدف أحد أقباط سيناء مجدداا: الدولة مسؤولة عن حماية جميع أبناء سيناء في حدود الدستور والقانون، المبادرة ال 34

  https://cutt.ly/6brvqPU، 2021أبريل  19
، 2021أبريل  14منظمة غير حكومية تحث السلطات المصرية على اإلفراج عن الباحث أحمد سمير سنطاوي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،  74مصر:  35

https://cutt.ly/yv5UBy5   
  https://cutt.ly/jbr6WcW، 2021أبريل  27التوسع في عقوبة اإلعدام، مركز النديم،  36
  https://cutt.ly/7v7yW10، 2021أبريل  21، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021أبريل  21حصاد اليوم األربعاء الموافق  37
  https://cutt.ly/ubtyWhe، 2021أبريل  1مدحت وهبة، التضامن تطلق المرحلة األولى للمنظومة اإللكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات األهلية، اليوم السابع،  38
، 2021أبريل  21القومي للمرأة،  المجلسدورات التدريبية بقومي المرأة لرفع مهارات السيدات في مجال إقامة المشروعات الصغيرة،  39

https://cutt.ly/YbtyZlq   
، 2021أبريل  20اض الرقمي.، المجلس القومي للمرأة، المحافظات بمشروع مجموعات اًلدخار واًلقر لمشرفيورشه عمل بقومي المرأة  40

https://cutt.ly/mbtuJeY  
  https://cutt.ly/HbtaPih، 2021أبريل  7"القومي لحقوق اإلنسان" يعقد دورة متخصصة لتأهيل الكوادر الحكومية، المجلس القومي لحقوق اإلنسان،  41
  https://cutt.ly/Lbtpeoh، 2021أبريل  21"القومي لحقوق اإلنسان" يستقبل وفد اًلتحاد األوروبي لدي مصر، المجلس القومي لحقوق اإلنسان،  42

https://cutt.ly/Bv5UxPe
https://cutt.ly/abrcqUF
https://cutt.ly/6brvqPU
https://cutt.ly/yv5UBy5
https://cutt.ly/jbr6WcW
https://cutt.ly/jbr6WcW
https://cutt.ly/7v7yW10
https://cutt.ly/ubtyWhe
https://cutt.ly/ubtyWhe
https://cutt.ly/YbtyZlq
https://cutt.ly/mbtuJeY
https://cutt.ly/mbtuJeY
https://cutt.ly/HbtaPih
https://cutt.ly/HbtaPih
https://cutt.ly/Lbtpeoh
https://cutt.ly/Bv5UxPe
https://cutt.ly/abrcqUF
https://cutt.ly/6brvqPU
https://cutt.ly/yv5UBy5
https://cutt.ly/jbr6WcW
https://cutt.ly/7v7yW10
https://cutt.ly/ubtyWhe
https://cutt.ly/YbtyZlq
https://cutt.ly/mbtuJeY
https://cutt.ly/HbtaPih
https://cutt.ly/Lbtpeoh

