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21 أغسطس 2022

ابرز 10 اماكن سیاحیة في قطر مع بدأ بطولة كأس العالم 2022
raialkhalij.com/2022/08/21/tourist-places-in-qatar

االخبار العاجلةالعالم

اذا زرت قطر لكأس العالم 2022 فال تفوت على نفسك زیارة افضل اماكن سیاحیة في قطر حتى تبدأ مباراتك المفضلة. اذا كنت
مهتمًا في تلك االماكن السیاحیة فأكمل قرائة هذه المقالة.

في هذا التقریر المفصل سوف نقدم لكم اماكن متنوعة في دولة قطر تجذب السیاح من انحاء العالم وتعد من ابرز المعالم فیها لذا
ابقوا معنا.

ما هي ابرز اماكن سیاحیة في قطر ؟

”Lusail City stadium“ 1- استاد لوسیل

https://raialkhalij.com/2022/08/21/tourist-places-in-qatar/
https://raialkhalij.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a9/
https://raialkhalij.com/category/tie-world/
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مع اقتراب موعد مبارایات كأس العالم 2022، فإن المالعب هي أفضل إجابة لسؤالك. یعد ملعب مدینة لوسیل اآلن من أفضل
مالعب كرة القدم التي تم تشییدها لتكون ملعًبا الستضافة هذه البطولة الشاسعة.

الهندسة المعماریة هي عامل الجذب الرئیسي للسیاح. یمكنك الذهاب ومشاهدة كیف تم بناء هذا االستاد بشكل ال یصدق. هناك
زخارف وأعمال فنیة تعزز كل ركن من أركان هذه القطعة الفنیة الرائعة.

تعرف على التصمیم المبتكر والفكرة الكامنة وراء بناء هذا االستاد الحدیث. فقد تم تصمیمه بحیث یتحول ملعب لوسیل في
المستقبل إلى أرض تستوعب أكثر من 200.000 شخص.

بینما تم وضع الخطة بالكامل، فإن االبتكار الحالي هو أعجوبة في حد ذاته. كما ان هناك شعور كامل بالتنمیة المستدامة من خالل
العنایة المناسبة بالطبیعة.

هذا الجذب الرائع في قطر هو بالتأكید أعجوبة من صنع اإلنسان تستحق التقدیر. سوف تتمكن بالتأكید من القیام بجولة فیها عاجًال
أم آجًال.

فنادق قریبة من الموقع:

أجنحة ستایبریدج
منتجع سمیسمة أ مروب

موندریان الدوحة
فندق ریتز كارلتون

مرسى مالذ كمبینسكي

حجز تذاكر كأس العالم 2022

”Angry Bird Park“ 2- عالم انجري بیردس

https://www.fifa.com/fifaplus/ar/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/tickets
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Angry“ یمكنك أن تجد المزید من اإلثارة ألطفالك اثناء زیارتك لقطر، بأخذهم الى أفضل منتزه ترفیهي عالم انجري بیردس
Birds World Park” في الدوحة الذي تم افتتاحه مؤخًرا.

تقدم مدینة المهرجانات في الدوحة أكثر المنتزهات الترفیهیة تمیًزا للزوار، وهي حدیقة الطیور الغاضبة في الدوحة.

تم افتتاح الحدیقة في عام 2017، وتمتد على مساحة 17000 متر مربع، مع مقاعد داخلیة تبلغ 6500 متر مربع. تتمیز الحدیقة
بأكملها بشخصیات Angry Bird مما یجعلها منطقة ترفیهیة حصریة لألطفال.

بالتعاون مع الشركة الفنلندیة Rovio Entertainment ، الشركة المصنعة للعالمة التجاریة Angry Birds، تعمل اآلن
على توسیع شعبیتها مع إطالق هذه المدینة الترفیهیة في الدوحة.

عند الحدیث عن المیزات والخصائص المضافة إلى المتنزه، تم إجراء 20 لعبة تفاعلیة شهیرة. ال یجذب الموضوع السیاح
فحسب، بل یقدم لهم مغامرة ساحرة في هذه األرض من الطیور الملونة.

تتمیز مدینة المالهي في قطر بواحدة من أروع میزات المقالع وهي إطار هائل یطل على ارتفاع 42 متًرا. إنه یوفر للزوار منظر
مرتفع من ارتفاع 60 متًرا حیث یمكنهم اكتشاف المنطقة بأكملها وتجربة أقصى درجات اإلثارة.

صرح نائب الرئیس التنفیذي لقطاع الترفیه في قطر في مقابلته أن Angry Bird Park هي وجهة داخلیة وخارجیة هي األولى
من نوعها في قطر والعالم اجمع.

كان الهدف الرئیسي من بناء هذه المنطقة الترفیهیة الرائعة هو تعزیز السیاحة وجذب السائح لالستمتاع باإلثارة والمغامرة المقدمة
في عالم الطیور الغاضبة. عالوة على ذلك، فإن هذا الجذب في الدوحة مثالي لیس فقط لألطفال ولكن للزوار من جمیع األعمار.

.Angry Birds مدینة االلعاب هذه هي أفضل مكان جذب لجمیع الذین یحبون ألعاب

”The Pearl-Qatar“ 3- افضل اماكن سیاحیة في قطر في لؤلؤة قطر
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لؤلؤة قطر هي ضمن قائمة افضل اماكن سیاحیة في قطر فهي جزیرة من صنع اإلنسان بالقرب من منطقة الخلیج الغربیة
المرموقة في الدوحة. تتمیز هذه المنطقة بمراسي على طراز البحر األبیض المتوسط تصطف على جانبیها الیخوت، وأبراج سكنیة

وفیالت وفنادق وتوفر أیًضا تجربة تسوق فاخرة مع متاجر فاخرة وصاالت عرض عالمیة.

تعد الجزیرة أیًضا موطًنا للمطاعم الحدیثة من فئة الخمس نجوم، وتبرز في الساحات المالئمة للمشاة جنًبا إلى جنب مع مجموعة
واسعة من الحدائق ذات المناظر الطبیعیة التي تشبه المدینة االیطالیا فینیسیا أو البندقیة.

تعتبر اللؤلؤة نقطة جذب شهیرة للزوار بحكم أناقتها، وتوصیفاتها الجذابة مثل “الریفیرا العربیة”.

تقع لؤلؤة قطر بالقرب من الخلیج الغربي ومركز األعمال بالدوحة وقریة كتارا الثقافیة ومدینة لوسیل. یمكن الوصول إلیها
عبر السیارة أو التاكسي. وهي تبعد مسافة 30-40 دقیقة من مطار حمد الدولي.

.M110 Metrolink أقرب محطة مترو هي لقطیفیة (الخط األحمر). من هناك یمكنك ركوب الحافلة

تنقسم “الریفیرا العربیة” إلى ثالث مناطق رئیسیة وهي قناة كارتییه، الحي المستوحى من مدینة البندقیة بمبانیه وقنواته وجسوره
الملونة تعد ولیمة حقیقیة للعیون. تجول حول أزقتها، واستمتع بالمناظر و اشرب فنجانًا من القهوة في أحد المقاهي األنیقة

”Qatar National Library“ 4- مكتبة قطر الوطنیة
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مكتبة قطر الوطنیة هي احد افضل اماكن سیاحیة في قطر فهي تزودك بالعلم وتحببك بسبب التقنیات العالیة المستخدمة في
صناعتها.

الشكل الخارجي الماسي للمكتبة یتناقض مع تصمیمها الداخلي الفسیح، الذي یعطي األولویة للضوء والرؤیة. تعتبر أرفف الكتب
نفسها جزًءا ال یتجزأ من المبنى، حیث ترتفع عن األرض وتندمج مع الهندسة المعماریة. یتم دمج التقنیات المبتكرة بسالسة في

جمیع أنحاء المبنى، مما یعزز إمكانیة الوصول والكفاءة.

صمم المبنى الذي تبلغ مساحته 45000 متر مربع لیشبه قطعتین من الورق تم فصلهما عن بعضهما وطیهما قطرًیا عند الزوایا
إلنشاء هیكل یشبه صدفة تحیط بالمخطط الداخلي المفتوح.

تم تصمیم المساحة الداخلیة الرئیسیة للسماح بكمیة دقیقة من ضوء النهار للدخول والحفاظ على االتصال بالعالم الخارجي. یرشح
ضوء النهار عبر الواجهة الزجاجیة، مما یوفر ضوًءا طبیعًیا یساعد على القراءة والتواصل االجتماعي.

تعتبر أرفف الكتب جزًءا ال یتجزأ من المبنى نفسه، حیث ترتفع عن األرض وتسلط الضوء على قیمة الكتب في الثقافة القطریة.

توفر مكتبة قطر الوطنیة بیئة تعزز التعلم واللعب واالبتكار. یتم توفیر األدوات والمعدات في محطات االبتكار بالمكتبة، والتي تلبي
مجموعة مذهلة من األنشطة واالهتمامات مثل التصویر بالفیدیو والتصویر والتصمیم وتحریر الصوت والطباعة ثالثیة األبعاد.

تضم مكتبة قطر الوطنیة مختبًرا مخصًصا یقوم بترمیم العناصر الموجودة في المكتبة التراثیة، بینما تساعد حافظات العرض التي
تقوم برقمنة العناصر من مكتبة قطر الوطنیة ومجموعات أخرى في جعلها متاحة للباحثین في جمیع أنحاء العالم.

تعد مكتبة التراث، قلب مكتبة قطر الوطنیة. حیث تضم مجموعتها المتزایدة وثائق أرشیفیة نادرة وقیمة وكتب بلغات أوروبیة
مختلفة. باالضافة للمواد العربیة المطبوعة مثل الكتب والمجالت والصحف والمخطوطات العربیة والخرائط واألطالس والكرات

األرضیة والصور التاریخیة.

یعود عدد من المواد المطبوعة إلى القرن الخامس عشر، عندما تم إدخال عملیة الطباعة مؤخًرا في أوروبا، وتعد هذه الكتب
األثریة من بین أندر المطبوعات وأكثرها قیمة في مجموعة مكتبة التراث.

المكتبة لدیها العدید من التسهیالت للتعاون الفردي والجماعي والبحث والدراسة. وتشمل:
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غرفة التكنولوجیا المساعدة بما في ذلك 16 محطة كمبیوتر، مجهزة بأحدث تقنیات األجهزة والبرامج
منطقة فعالیات خاصة تتسع لـ 200 شخص مع أضواء وشاشة LED ومكبرات صوت وستائر مخففة للضوضاء

منطقة مخصصة للشباب
معمل كمبیوتر

26 شاشة تفاعلیة كبیرة و 465 جهاز كمبیوتر

مطعم ومقهى
مكتبة أطفال بمساحة 686 متر مربع

8 غرف دراسة جماعیة

”Souq Waqif“ 5- سوق واقف

اذا كنت تبحث عن اماكن سیاحیة في قطر فان سوق واقف هو احد اشهر االماكن وقد بني على موقع سوق التجارة الذي یعود إلى
قرن من الزمان في الدوحة، على ضفاف وادي مشیرب ویشعر وكأنه مفارقة تاریخیة. بمبانیه المكسوة بالطین ینتقل السوق إلى

حقبة ماضیة بینما یظل مركًزا للنشاط التجاري. تقدم األزقة المتعرجة لسوق واقف لوحة من حیاة الشارع التقلیدیة.

فیما یلي ، لدینا 12 سبًبا یجعل زیارة سوق واقف أمًرا ال بد منه:

ذهب للجمیع

ال تزال المجوهرات الذهبیة تحظى بشعبیة كبیرة في جمیع أنحاء الشرق األوسط، ویمكن للمرء أن یتجول في قسم الذهب في
السوق للتعرف على أهمیته المستمرة في التقالید المحلیة. یوفر لك هذا السوق ما تحتاجه، بغض النظر عن میزانیتك.

الصقور

اقرأ ایضًا
صحیفة "خلیج تایمز" اإلماراتیة تعین محررة إسرائیلیة ضمن طاقمها

https://raialkhalij.com/2021/03/03/%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d8%b1/
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الصقارة هي ریاضة تقلیدیة في قطر، وسوق واقف هو موطن لسوق الصقور حیث یمكنك رؤیة الطیور المهیبة عن قرب وتحت
عین صاحب المتجر الساهرة، حتى یمكنك وضع صقر على ذراعك ألخذ صورة تذكاریة جمیلة. من الممكن أیًضا شراء الصقور

واألدوات هنا، وهناك مستشفى مخصص یعالج كل ما تعاني منه الطیور الجارحة.

اإلبل والخیول

توجه إلى حظیرة الجمال بالقرب من سوق الصقور لمشاهدة هذه المخلوقات الجمیلة، أو تجول في اإلسطبالت األمیریة حیث
تسیطر الخیول العربیة الجمیلة على انظار الجمیع.

العالج بالتجزئة

المحالت التجاریة التي تصطف في أزقة السوق تغري بكل أنواع البضائع العملیة والخیالیة. من األحذیة إلى التحف إلى الحرف
الیدویة، یكافئ السوق الباحثین عن الكنوز بالقطع األثریة من جمیع أنحاء المنطقة. تتنافس معدات صید األسماك والغوص بحًثا عن

اللؤلؤ من خالل األقمشة المنسوجة والسجاد واألثاث الخشبي والزخارف الزجاجیة المصنوعة في ورش العمل المجاورة. یمكن
للموسیقیین الطموحین ایضًا االستمتاع باألصناف المحلیة من الطبول والمزمار واآلالت الوتریة ، بما في ذلك العود الكئیب.

البهارات

اتبع أنفك حیث تتسرب البهارات خارج اكیاسها. من التوابل الكاملة أو المطحونة، هذا هو المكان المناسب للعطریات العربیة
والغریبة مثل الزعفران و والسماق والزهور المجففة واللیمون األسود المجفف وأنواع ال حصر لها من التمور والعسل وأوراق

الشاي وحبوب القهوة.

تعرف على الآللئ

كانت قطر في قلب صناعة اللؤلؤ في األیام الماضیة. في متجر اللؤلؤ الواقع وسط المتاجر التي تبیع المصنوعات الیدویة، یمكنك
بدء محادثة مع الصیادین والبائعین والتعرف على فن صید اللؤلؤ المفقود، ومشاهدة العدید من أنواع اللؤلؤ األبیض والوردي

والرمادي.

االطعمة المحلیة

من المطاعم إلى الباعة الجائلین، یوجد في السوق أطعمة إلشباع أي جائع. تتجمع النساء المحلیات في الفناء المركزي لبیع كل
شيء من السمبوسة وورق العنب المحشو إلى یخنات اللحم والزالبیة الحلوة. إذا لم یكن طعام الشارع هو الشيء المفضل لدیك،

جرب شاي الكرك والكریب (الرقاق)، او جرب المخبوس (طبق أرز تقلیدي) او الفاحصة (مرق اللحم المطبوخ ببطء في األواني
الفخاریة) یؤكل بالطریقة التقلیدیة جالًسا على األرض في بندر عدن، والبقالوة والكنفاس الشهیة.

هناك عدة اماكن سیاحیة في قطر ولكن لیست جمیعها تحتوي على كل هذه الخیارات التي یوفرها لك سوق واقف. لذا تأكدوا من
زیارتها وشراء تذكاراتكم منها.

”Museum of Islamic Art“ 6- متحف الفن اإلسالمي في الدوحة
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یشتهر متحف الفن اإلسالمي بالدوحة بأنه أحد أفضل األمثلة على حب قطر المتزاید للثقافة، وهو مكان یجب علیك زیارته عندما
تتوجه إلى الدوحة لتشجیع فریقك المفضل في كاس العالم.

انه یقع في قلب الدوحة وهو أعجوبة هیكلیة في حد ذاته، صممه المهندس المعماري الشهیر آي إم باي. ومن المثیر لالهتمام أن
المتحف یحتل جزیرته الخاصة على الكورنیش وقد تم تغطیته بالحجر الجیري الذي یضیف إلى سحره.

أحد األسباب الرئیسیة التي تجعل زیارة هذا المتحف ضروریة، هي انه یحتوي متحف على مجموعة ترضي أعین المسافرین.

یمكن للزوار القادمین إلى هنا مشاهدة مجموعات عدیدة من المنسوجات والفخار والزجاج وما إلى ذلك، والتي تم جمعها من دول
مثل إسبانیا ومصر وإیران والعراق وتركیا والهند وآسیا الوسطى.

ماذا بعد؟ حسًنا، یحتوي المتحف حتى على مكتبة منفصلة تضم أكثر من 15000 مخطوطة ونصوص نادرة وتم جمعها من جمیع
أنحاء العالم.

أهم ما یمیز هذه المكتبة هو القرآن الكریم من القرن السابع عشر.

اذًا لماذا ال تتوجه إلى متحف الفن اإلسالمي اثناء سفرك الى قطر وترى التاریخ یكشف نفسه أمامك؟

اوقات الزیارة:
من السبت إلى الخمیس – من 9:00 صباًحا حتى 7:00 مساًء

الجمعة – من 1:30 إلى 7:00 مساًء

”Sealine Beach“ 7- شاطئ سیلین
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اذا كنت تبحث عن افضل اماكن سیاحیة في قطر فنحن ننصحك بزیارة شاطئ سیلین.

هناك العدید من الوكاالت المحلیة في قطر التي تقدم أنشطة ركوب االمواج بالطائرة الورقیة المعقولة. ولكن إذا أردنا اختیار
األفضل، فإن شاطئ سیلین یأتي في المقدمة.

یعد هذا الشاطئ أحد أكثر الشواطئ الخالبة في قطر، وهو مكان مثالي لالستمتاع بأنشطة مثل التزلج الشراعي في قطر. مع نطاق
سعري من 700 ریال قطري للفرد إلى 900 ریال قطري للفرد في مجموعة مكونة من ثالثة أشخاص حسب األیام ، هذه نقطة

جذب تستحق التجربة بالتأكید.

هذا الشاطئ الجذاب یمكن ان یمألك بالبهجة بمیاهه الزرقاء العمیقة وشواطئه الرملیة الناعمة، كما ان الشاطئ یوفر مناظر خالبة
لغروب الشمس.

عش هذه التجربة الفریدة من نوعها لإلعجاب بالطبیعة والشعور باألدرینالین ینزل في عمودك الفقري.

الموقع: طریق شاطئ سیلین ، مسیعید قطر

المواعید: مفتوح 24 ساعة

الفعالیات:

ركوب المركبات الرباعیة
السباحة

الریاضات المائیة (جیتسكي و ركوب األمواج الشراعیة)
القیادة على الكثبان الرملیة

سفاري الصحراء
الشواء

”Doha Corniche“ 8- كورنیش الدوحة
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یعد كورنیش الدوحة جوهرة تستحق االستكشاف في قطر، وهو معلم على شكل هالل یبلغ طوله 7 كیلومترات. من كونه مكاًنا
رائًعا على اإلنستغرام إلى بقعة ساخنة لتناول الطعام، یعد الكورنیش مركًزا ترفیهًیا سیتركك مندهًشا بجماله المذهل.

یطل المتنزه الرائع على العجائب المعماریة الشهیرة مثل متحف الفن الوطني أو حدیقة الدفنة التي تمثل السمات الممیزة للمدینة
التي تجعل من الدوحة مثاًال للثقافة والتنوع.

هذا الكورنیش في قطر هو أكثر من مجرد عامل جذب. حیث یحمل المكان أهمیة كبیرة من جمیع النواحي، وقد كان حاضنة للعدید
من األحداث والمهرجانات الوطنیة مثل یوم الریاضة الوطني وأكثر من ذلك.

یمكن مالحظة االنسجام بین اإلنسان والطبیعة هناك حیث یطل جانب واحد من الكورنیش على الخلیج بالقوارب والمراكب
الشراعیة فوق المیاه الالزوردیة والعجائب المعماریة التي صنعها اإلنسان والتي تعید تعریف التمیز في الفن والعلوم.

بعض المعالم البارزة الموجودة بالقرب من كورنیش الدوحة هي:

متحف الفن االسالمي
متحف قطر الوطني

نصب اللؤلؤة
حدیقة میا

یمكننا ان نقول باختصار ان كورنیش الدوحة یعد احد األماكن المثالیة للتسكع والذهاب في نزهة مسائیة ألنها ملیئة بالمطاعم
والنوادي والحدائق والمعالم الثقافیة.

لن یشعر السائحون بالملل أبًدا من عمل الكثیر. یمكن لألشخاص الذین یقضون إجازة البقاء في بعض أكثر الفنادق فخامة والذهاب
في رحلة بحریة.

كورنیش الدوحة یبدو مذهًال في اللیل ویطل على أفق الدوحة المذهل.
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”Zhakhira natural reserve“ 9- محمیة الذخیرة الطبیعیة

ال تشتهر قطر بأفقها الفخم ومعالمها الثقافیة فحسب، بل تشتهر أیًضا بشواطئها الخالبة حیث یمكن االستمتاع بعدد ال یحصى من
المغامرات التي توفر اندفاًعا هائًال لألدرینالین. لیس فقط مغامرات الشاطئ ولكن قطر تقدم أیًضا بعض المغامرات المثیرة

األخرى مثل التجدیف بالكایاك. یعد التجدیف بالكایاك في قطر من أكثر األنشطة شعبیة والتي ال ینبغي ألحد أن یفوتها. تعد محمیة
الذخیرة الطبیعیة واحدة من أفضل األماكن لالستمتاع بإثارة التجدیف بالكایاك.

التجدیف بالكایاك سوف یقربك من الطبیعة وسیوفر لك أفضل المناظر.

سوف تشعر باالختالف وانت تشاهد المناظر الخالبة الطبیعیة وانت تجدف بالكایاك.

تعتبر منطقة الذكیرة مكاًنا شهیًرا في قطر تشتهر بالنباتات والحیوانات الفریدة من نوعها، لذا فإن التجدیف بالكایاك في هذا المكان
في قطر أمر مبهج للغایة.

المكان مليء بأشجار المانغروف الخضراء المورقة ویمكن مشاهدة مجموعة متنوعة من األسماك والطیور هناك أثناء التجدیف
بالكایاك.

فالمكان یعد موطن لعدد من الطیور المهاجرة مثل طیور النحام ومالك الحزین.

ما یجعل هذا المكان أحد األماكن المفضلة للتجدیف بالكایاك في الدوحة هو جمالها المذهل. أثناء اإلبحار، یمكنك استكشاف مساحة
شاسعة من المساحات الخضراء الطبیعیة.

تقع شمال مدینة الخور الساحلیة، ویمكن للمرء الوصول الیها بسهولة بالسیارة.

”Museum of Illusions“ 10- متحف الغموض او متحف االوهام
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ادخل هذا الكون اآلسر من األوهام التي سوف تخدع عقلك، العالم الذي سیحبطك تماًما ویتحدى كل قواعد الفیزیاء امام عینیك.

من المؤكد أنك ستندهش عندما ترى أن ال شيء یبدوا على حقیقته في متحف األوهام! انتظر حتى ترى كل شيء بأم عینیك.

ألیس المتحف مغریا؟ قم بزیارة هذه البقعة المسلیة الیوم ودع عقلك یحل االلغاز المحیرة هناك.

یقدم متحف الغموض تجربة ذكیة وحیویة وممتعة لألطفال واألهالي واألزواج والجدات واألجداد وهي مكان مثالي وغریب ومفعم
بالحیویة لجمیع األعمار.

الموقع: ذي جیت مول، شارع عمر المختار،الدوحة، قطر

ساعات الزیارة لمتحف الغموض:

من األحد إلى األربعاء – 9:00 صباًحا إلى 10:00 مساًء
الجمعة – من 1:00 مساًء إلى 10:00 مساًء

السبت والخمیس – 9:00 صباًحا – 12:00 صباًحا

رسوم الدخول لمعرض الغموض:

للبالغین: 85 ریال قطري
لألطفال: 60 ریال قطري

للعائلة (مع شخصین بالغین وطفلین): 220 ریال قطري
ذوي االحتیاجات الخاصة: 40 ریال قطري

المصدر: رأي الخلیج

السیاحة السیاحة القطریة

https://raialkhalij.com/
https://raialkhalij.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9/
https://raialkhalij.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
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