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 هـ 4141شوال  72الثالثاء 
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 سم وا 6244سبتمبر  26هـ الموافق  4141شوال  62المدينة المنورة 

شهد صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة 

( المفهوم والضوابط واآلليات.. العمل التطوعي في الحج والعمرة والزيارة ) المنورة اليوم اختتام فعاليات ورشة عمل 

الذي يعد امتدادًا لألعمال , للعمل التطوعي بجامعة طيبة -رحمه اهلل  -مير ماجد بن عبد العزيز التي نظمها كرسي األ

في حياته ومن بينها دعم مجاالت  -رحمه اهلل  -الخيرية والمبادرات اإلنسانية التي قدمها األمير ماجد بن عبدالعزيز 

 .العمل التطوعي

عزيز للعمل التطوعي الدكتور مصطفى بن عمر حلبي خالل كلمته وأوضح المشرف على كرسي األمير ماجد بن عبدال

مشارك ومشاركة يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات  422في الحفل الختامي أن الورشة عقدت بمشاركة 

يف حيث سعى المشاركون من خالل الجلسات وفعاليات الحوار إلى التعر, ذات العالقة بأعمال الحج والعمرة والزيارة

ووضع , وتحديد مجاالت العمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة, بالمفهوم الشامل والحديث للعمل التطوعي

وتحديد مرجعية العمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة , الضوابط واآلليات المرتبطة بهذا العمل اإلنساني النبيل

ين الجهات والمؤسسات العاملة في مجال العمل التطوعي في الحج وصواًل إلى تحقيق التعاون والتكامل ب, والزيارة

 .والعمرة والزيارة

وأبان الدكتور حلبي أن المشاركين في ورشة العمل التي عقدت ليوم واحد أقروا عددًا من التوصيات التي يعتزمون 

مو الملكي األمير سلمان بن رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب الس

مثمنًا الدعم الذي حظيت به , -حفظهما اهلل  -عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

  .ورشة العمل من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة

 //يتبع //
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وأضاف المشرف على كرسي األمير ماجد بن عبدالعزيز للعمل التطوعي أن التوصيات التي أقرها المشاركون في 

شملت التأكيد على ضرورة أن تكون الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر والزائر في ظل الضوابط , ورشة العمل

كما أكدوا أهمية التنوع في مجاالت العمل , ةواإلمكانات لتحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيري

, والجوانب اإلرشادية والتوعوية, التطوعي لتشمل الجوانب اإلدارية والتنظيمية ومجال اإلحصاء ونظم المعلومات

 .وخدمة التائهين وكبار السن وذوي اإلعاقة, ومجال الترجمة, والصحية والبيئية, واألمنية, والتقنية والمهنية

لحفل ألقى وكيل جامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ياسر بن عبدالرزاق بليلة كلمة نيابة عن وفي ختام ا

معالي مدير الجامعة أكد خاللها أهمية العمل التطوعي وحرص الجامعة على بناء منظومة من الروابط االجتماعية 

كرسيًا علميًا للدراسات واألبحاث في مجال العمل التطوعي بمسمى مبينًا أن الجامعة أنشأت , المتكاملة بين أفراد المجتمع

مشيرًا إلى أن الكرسي العلمي يهدف إلى نشر , " للعمل التطوعي -رحمه اهلل  -كرسي األمير ماجد بن عبدالعزيز " 

مل األجر العظيم مؤماًل أن يجني المشاركون في ورشة الع, ثقافة العمل التطوعي, وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال

وأن يحقق القائمون على الكرسي والمشاركون في فعالياته جميع األهداف السامية التي ترمي إلى , من اهلل عز وجل

.خدمة الحاج والزائر والمعتمر وفقًا لنهج قيادتنا الرشيدة
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 سم وا 6244سبتمبر  26هـ الموافق  4141شوال  62المدينة المنورة 

وذلك في قاعة , ترأس مدير عام صحة المدينة المنورة الدكتور عبداهلل بن علي الطائفي اجتماع لجان الحج الصحية اليوم

 .االجتماعات بالمديرية لمناقشة المواضيع المتعلقة بالخدمات الصحية خالل موسم الحج

جتماع جميع رسساء اللجان بضرورة االجتهاد والتفاني في العمل لكي يكون موسم وحث الدكتور الطائفي في بداية اال

مشددًا على ضرورة تطبيق معاير الجودة على خطة الحج الصحية لتقديم أفضل الخدمات , الحج متميزًا بالمقاييس كافة

  .الصحية

شروعات الصحية بالحج و موضوع القوى كما تم مناقشة الم, واستعرض االجتماع استعداد اللجان الصحية لهذا الموسم

 .العاملة وتم تحديد المسميات لكل اللجان والمواقع المشاركة بالحج

وفي ختام اللقاء أكد الدكتور الطائفي حرص صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة 

اء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار من منطلق المدينة المنورة على مساندة جميع القطاعات بالمنطقة لالرتق

.من تقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن -حفظها اهلل -ما توليه حكومتنا الرشيدة 
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ال تساهل في تطبيق العقوبات بحق المخالفين ألنظمة الحج: مجلس الوزراء  
ًما وجاًداالمجازر المروعة ضد الشعب السوري تتطلب موقًفا دولًيا حاز  

 
أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 

تلف األجهزة والقطاعات هدفه الوزراء وزير الدفاع أمس أن ما تقدمه المملكة لحجاج بيت اهلل الحرام من خدمات عبر مخ

تسهيل حجهم وتقديم ما يجب لراحتهم وتذليل السبل واإلمكانات لهم، مشدًدا على أن األجهزة المعنية في المملكة لن تتساهل 

 .في تطبيق العقوبات بحق المخالفين ألنظمة الحج

راره على ارتكاب المجازر المروعة وأشار المجلس إلى أن رفض النظام السوري لكل المحاوالت المخلصة والجادة وإص

وقرر مجلس الوزراء . ضد شعبه يتطلب موقًفا دولًيا حازًما وجاًدا لوقف تلك المآسي اإلنسانية ضد أبناء الشعب السوري

 .إضافة ممثل من هيئة التحقيق واالدعاء العام إلى لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص في هيئة حقوق اإلنسان

وأوضح . العهد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس االثنين في قصر السالم بجدة وكان سمو ولي

وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على 

ف الجهود الدولية بشأن تداعيات األزمة السورية، عدد من التقارير حول مستجدات األحداث في المنطقة والعالم، ومختل

وأكد المجلس في هذا السياق أن رفض النظام السوري لكل المحاوالت المخلصة والجادة وإصراره على ارتكاب المجازر 

 .المروعة ضد شعبه يتطلب موقًفا دولًيا حازًما وجاًدا لوقف تلك المآسي اإلنسانية ضد أبناء الشعب السوري

لس الوزراء على البيان الصادر عن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ في القاهرة وشدد مج

وما تضمنه من إدانة واستنكار شديدين للجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السوري باستخدام األسلحة الكيميائية في تحٍد 

عراف والقوانين الدولية، ودعوته المجتمع الدولي لالضطالع صارخ واستخفاف بالقيم األخالقية واإلنسانية واأل

بمسؤولياته عبر القيام باإلجراءات الرادعة الالزمة لوضع حد لالنتهاكات وجرائم اإلبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ 

مضي قدًما في جرائمه أكثر من عامين، وأن أي معارضة ألي إجراء دولي ال يمكن إال وأن تشكل تشجيًعا لنظام دمشق لل

واستخدام أسلحة الدمار الشامل المتاحة لديه أمام أنظار ومسامع العالم، وجدد المجلس وقوف المملكة العربية السعودية قلًبا 

 .وقالًبا مع إرادة الشعب السوري وقيادته الممثلة في ائتالفه الوطني

أن ما تقدمه المملكة لحجاج « الحج عبادة وسلوك حضاري»وفي الشأن الداخلي أكد مجلس الوزراء بمناسبة إطالق حملة 

بيت اهلل الحرام من خدمات عبر مختلف األجهزة والقطاعات هدفه تسهيل حجهم وتقديم ما يجب لراحتهم وتذليل السبل 

 .ظمة الحجواإلمكانات لهم، مشدًدا على أن األجهزة المعنية في المملكة لن تتساهل في تطبيق العقوبات بحق المخالفين ألن

 ...تبع ي
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وبين أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من النشاطات الثقافية والعلمية واالقتصادية التي شهدتها المملكة هذا 

األسبوع، ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود على صدور 

واعتماد ميزانية تقديرية « برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم صمود المدن الفلسطينية»ق على إطال -أيده اهلل  -موافقته 

مليون دوالر يشمل جميع المدن والبلديات الفلسطينية األعضاء في منظمة العواصم والمدن  022لهذا البرنامج بمبلغ 

ر بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون اإلسالمية الذي أعلنه يوم أمس صاحب السمو الملكي األمير الدكتور منصو

البلدية والقروية لدى افتتاحه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة المدن والعواصم 

 .اإلسالمية المنعقد في مكة المكرمة

 -ريمة من خادم الحرمين الشريفين ونوه المجلس بافتتاح مؤتمر األدباء السعوديين الرابع بالمدينة المنورة تحت رعاية ك

 .م0202الذي يتزامن عقده مع مناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية  -حفظه اهلل 

كما اطلع المجلس على تقرير عن مشاركة المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته العشرين واإلقبال الكبير 

قبل الزوار معرًبا عن تقدير المملكة لجمهورية الصين الشعبية على اختيارها المملكة  الذي حظي به جناح المملكة من

بوصفها أول دولة عربية وإسالمية ضيف شرف للمعرض هذا العام لدورها الحضاري الرائد في مختلف جوانب الفكر 

ضي بافتتاح دوائر التخصص النوعي والثقافة وخدمة االنسان، كما ثمن المجلس اإلجراءات التطويرية لتخفيف أعباء التقا

  .داخل المحاكم المتخصصة مع تكثيف الدعم التدريبي للقضاة

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات 

 :التالية

بعد االطالع على ما رفعه صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبعد النظر في قرار مجلس الشورى : أوًلا

  (56/22)رقم 

هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال 0222/ 7/ 02وتاريخ 

  هـ0222/ 00/ 06ي مدينة جدة بتاريخ خدمات النقل الجوي الموقعة ف

 .م بالصيغة المرفقة بالقرار0200/ 02/ 0الموافق 

 .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك

قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد إلى اللجنة الدائمة : ثانًيا

 .هـ0202/ 0/ 07وتاريخ ( 06)س الوزراء رقم لمكافحة غسل األموال المشكلة بقرار مجل

قرر مجلس الوزراء إضافة ممثل من هيئة التحقيق واالدعاء العام إلى لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص في : ثالًثا

 .هـ0222/ 7/ 02وتاريخ ( 022)من قرار مجلس الوزراء رقم ( ثانًيا)هيئة حقوق اإلنسان التي قضى بتشكيلها البند 

ا ناقش المجلس عدًدا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقرير سنوي لهيئة الهالل األحمر كم

 .السعودي عن عام مالي سابق وأحاط المجلس علًما بما ورد في التقرير السنوي المشار إليه ووجه حياله بما رآه
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ورقة عمل لخبراء ومتخصصين 72يتضمن   

رعى أعمال المؤتمر الدولي للتعليم والتوظيففيصل بن سلمان ي  

يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, بحضور معالي 
وزير العمل المهندس عادل فقيه اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتعليم والتوظيف في المدينة المنورة الذي 

 .د القيادة والريادة في مدينة المعرفة االقتصادية في المدينة ويستمر يومينيستضيفه معه

ويشهد المؤتمر الذي يناقش توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي 
مجال؛ ورقة عمل لخبراء ومتخصصين محليين ودوليين في هذا ال 62مشاركات ثرية, من خالل طرح أكثر من 

 .من أجل إيجاد حالة من التوازن المنشود بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل

ويهدف المؤتمر الذي يأتي برعاية وزارة العمل إلى طرح ومناقشة التحديات التي تسهم في ارتفاع معدالت 
ت لدراسة التخصصات البطالة لخريجي الجامعات, وعرض احتياجات سوق العمل لتوجيه طالب الجامعا

المناسبة, ونشر الوعي وتعزيز معنى التعليم المقنن لخريجي المؤسسات التعليمية إلى جانب استعراض إمكانية 
تبني مبادرات مشتركة واستراتيجيات تابعة لدول منظمة التعاون اإلسالمي, بحيث تسهم في معالجة البطالة من 

 .خالل تجهيز الخريجين للوظائف المطروحة

وضح وزير العمل المهندس عادل فقيه أن رعاية الوزارة للمؤتمر الذي يضم ست جلسات بمشاركة عدد من وأ
دول العالم تأتي انطالقا من إيمان الوزارة بأهمية طرح المشكالت ومناقشتها, واالطالع على التجارب السابقة 

 .إليجاد الحلول المناسبة

عددا من المسائل المهمة, حيث يستعرض أهمية اإلطار الثقافي  وأفاد أن المؤتمر في نسخته الرابعة سيناقش
باعتباره هدفا رئيسيا في تصميم المناهج الجامعية النموذجية, والعوامل المهمة لجودة خريجي المؤسسات 

 التعليمية , كما يتطرق إلى مناقشة أسباب ارتفاع معدالت البطالة بين الخريجين,

ادة النظر في العالقة التقليدية بين الجامعة والمجتمع, ووضع استراتيجيات ووضع الحلول المناسبة لها, وإع
وخطط عمل لمواجهة قضايا البطالة والجهل الثقافي بين الخريجين, وما هو الدور الذي تبنته وزارة العمل من 

يات في خالل حزمة من البرامج والقرارات التي أسهمت بشكل كبير في الحد من البطالة بين الشباب والفت
وأبان وزير العمل أن مبادرات وبرامج الوزارة التي أطلقت مؤخرا أثمرت نتائج مميزة في مجال توفير . المملكة

 .فرص العمل الالئقة, وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل, ورفع مستويات الحماية االجتماعية

هـ 4144لذين تم توظيفهم حتى نهاية عام وأكد أن الوزارة حققت نجاحات كبيرة في التوطين, حيث ارتفع عدد ا
 .ألف عامل سعودي وسعودية في القطاع الخاص 144إلى 

من جهته, أفاد المدير التنفيذي لمعهد القيادة والريادة التابع لمدينة المعرفة الدكتور محمد مصطفى محمود أن 

يمية, وإيجاد حالة من التزامن مناقشات المؤتمر ستتضمن حراكا فاعال من شأنه الوقوف على الجاهزية التعل

المنشود بين مخرجات المؤسسات التعليمية وسوق العمل, مضيفا أن تبادل األفكار يعد السمة األبرز للفعاليات, 

عالما ومتخصصا من دول عدة تجاربهم التي سيكون لها األثر البالغ في الوصول إلى نتائج  62حيث يطرح 

.ناجحة ومرضية
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نآل صالح يفتتح مؤتمر الحوار والتسامح بين أتباع األديا
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 سيخدم 02 مليون مسافر بحلول عام 0222م

 انتهاء المرحلة األولى من مشروع مطار المدينة المنورة الدولي بعد عام

 
 حمودة الرحمن عبد – المنورة المدينة

مير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة المهندس عبد الفتاح عطا توقع رئيس سلطة الطيران المدني في مطار األ

تسليم المرحلة األولى من مشروع المطار بعد عام، الفتًا إلى أن الشركة بدأت في تنفيذ أعمال هذه « الشرق»في حديث لـ 

 .% 52المرحلة قبل سنة ونصف تقريبًا، وأنجزت منها ما يقارب 

وربطها بجسور تحميل للصاالت الرئيسة للحجاج « الحج بالزا»ولى إنشاء صالة الحجاج الخارجية وتتضمن المرحلة األ

والمعمترين الدولية، وإنشاء مسجد يتسع ألكثر من ألف مصل، وإنشاء المباني المساندة األخرى، وإنشاء ساحة وقوف 

رًا متحركًا للركاب وربطها بصاالت جس 02موقف طائرة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وإنشاء  07للطائرات الستيعاب 

الحالي الستيعاب الطائرات العمالقة، وإنشاء  07/26السفر وإنشاء مدرج جديد مواز للمدرج الحالي، وتوسعة المدرج 

ممرات الطائرات، وإنشاء برج مراقبة جديد، وإنشاء مرافق استثمارية في المطار وتوسعة الممرات والساحة الحالية، 

 .الرئيسية الجديدة للمطار وإنشاء السور األمني للمطار وإنشاء الطريق

وأشار عطا إلى أن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة 

ركاب تقريبًا باستخدام جسور تحميل ال 0ألف م 070تتمثل في إنشاء مبنى ركاب جديد بمساحة « 0202ـ  0202»

ماليين  0282مليون حاج،  082»مليون راكب  0282المتحركة وذلك باستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب لتصبح 

، وإنشاء عشرة جسور متحركة للركاب وربطها بصاالت السفر، وإنشاء «ماليين راكب دولي وداخلي 680معتمر، 

ة مواقف بعيدة عن الصاالت، وإنشاء صالة الحجاج الخارجية ممرات الطائرات، وإنشاء ساحة مواقف للطائرات، و عشر

 .وربطها بجسور تحميل للصاالت الرئيسية للحجاج والمعتمرين الدولية« الحج بالزا»

ـ  0202»ولفت رئيس سلطة الطيران المدني في مطار األمير محمد بن عبد العزيز إلى أن المرحلة الثالثة لتطوير المطار 

تقريبًا باستخراج جسور تحميل الركاب المتحركة الستيعاب  0ألف م 22مبنى ركاب جديد بمساحة تشمل إنشاء « 0222

ماليين  785مليون معتمر،  0782ماليين حاج،  287، «مليون راكب 0280الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب لتصبح 

السفر وإنشاء ممرات الطائرات، ، وإنشاء أربعة جسور تحميل ركاب متحركة وربطها بصاالت «راكب دولي وداخلي

 .موقفًا بعيدًا عن الصاالت 02وإنشاء ساحات وقوف للطائرات 

وأعلن المهندس عبد الفتاح عطا عن إنشاء صالة كبيرة للحجاج ستدشن األسبوع المقبل لتخدم الحجاج هذا العام بمساحة 

ومركز صحي ودورات مياه ومقاعد فخمة  ألف متر مربع مزودة بأحدث وسائل الراحة واألمان من تكييف ومطاعم 02

لمكاتب األدالء وأكشاك للبنوك، وتتسع ألكثر من ألفي حاج، متوقعًا أن يستقبل المطار هذا العام نحو « كاونترات»مريحة و

ألف حاج، أما الرحالت  522ألفي رحلة دولية من جميع أنحاء العالم تصل مباشرة إلى المدينة المنورة تقل أكثر من 

 .ألف حاج 222رحلة تنقل نحو  0622ادرة بعد موسم الحج فمن المتوقع أن تكون نحو المغ

ويعد المطار البوابة الجوية الثانية للحرمين الشريفين، بعد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ويقع في الشمال الشرقي 

 .للمدينة

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
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ت المقبلوصول أول طائرة حجاج إلى المدينة المنورة السب: عطا لـ الشرق  

 عبدالرحمن حمودة – المدينة المنورة

 

كشف رئيس سلطة الطيران المدني في مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة المهندس عبدالفتاح عطا 

بأن مطار المدينة سيستقبل أولى رحالت الحجاج لهذا العام يوم السبت المقبل، من العاصمة الماليزية « الشرق»لـ

 .وط السعوديةكوااللمبور، على متن إحدى طائرات الخط

مسافر، مؤكدا أن كافة األجهزة الحكومية ( 122)وبين عطا أن الرحلة ستصل فجر يوم السبت، وعلى متنها أكثر من 

 .والقطاع الخاص في مطار المدينة المنورة، أكملوا استعداداتهم الستقبال ضيوف الرحمن المتوقع وصولهم تباعا بعد ذلك

نفيذ خطته الموسمية في إطار الخطة العامة للجنة الحج في المدينة المنورة التي وأضاف عطا أن المطار بدأ فعليا بت

تتضمن تجسيد اهتمامات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين، بإشراف ومتابعة مباشرة من أمير المنطقة رئيس 

لمقدمة إلى ضيوف حجاج بيت اهلل لجنة الحج في المدينة المنورة األمير فيصل بن سلمان، والمتمثلة في دعم الخدمات ا

.الحرام بما يمكن الحاج من أداء فريضته بكل يسر وسهولة

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
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