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 العظماء تخلٌد متحف مشروع

 

: مقدمة

 هذه أمثال من العالم فً عاصمة فٌه تخلو ال وقت فً عام بشكل المتاحف بناء الى قطرنا ٌفتقر 

 و اإلبداعٌة الثروات نالختزا لها ماسة الحاجة و , ضرورة أصبحت التً الحضارٌة المنشآت

 مإقتة معارض إقامة مع التوازي على دائم بشكل حفظها تنظٌم و بلدنا فً الفنٌة و العلمٌة

 و األعمال هذه لمثل مخزون من عندها ما و المجاورة البلدان فً منها استجد ما لعرض

 . العلمٌة و الفنٌة الثروات

 و الفلك علوم الرواد فً  تارٌخ ٌعرض , لتخلٌد العظماء متحف إقامة إلى الحاجة تنطلق هنا من

 فً منجزات من اإلنسان إلٌه توصل ما و الطب و الهندسة و الفٌزٌاء و الرٌاضٌات و الكٌمٌاء

 المخزون إثراء بهدف , الصناعً و العملً أو النظري المجال فً سواء , الهام المجال هذا

 فً ٌسهم" ثقافٌا و" علمٌا و" معمارٌا" صرحا كونه إلى باإلضافة , المواطن لدى المعرفً

 . التارٌخ و بالحٌاة النابض البلد هذا إلى السٌاح تجذب التً المواقع إثراء

 

 الناس تشجٌع فً والرغبة الحاجة من المتاحف إنشاء فكرة ولدت: المتاحف إنشاء من الهدف

 لتعمٌق باإلضافة المجاالت هذه لخدمة وظائف عدة متضمنا و والتارٌخ والفن العلم تقدٌر على

  المجتمع خدمة بالتالً و للمواطن والثقافً العلمً الوعً

 اإلنجاز و الفنً و العلمً العمل بٌن ما التقارب تعمٌق هو المتاحف إنشاء من الرئٌسً الهدف و

 دائمة صلة خلق إلى دائما ٌهدف كما قلقا أقل و شفافٌة أكثر البٌئة لجعل اإلنسان وبٌن التارٌخً

 كل ........لدٌه الثقافً المستوى لرفع وذلك ومستقبله تارٌخه فٌه بما وحاضره اإلنسان بٌن ما

 : التالٌة لألهداف باإلضافة هذا

 بؤحدث والتعرٌف الفنٌة و العلمٌة الحركة وتنشٌط الحضارة لنشر وتثقٌفً تعلٌمً هدف* 

 . المجاالت هذه مٌزات

. المواطن لدى الفنً والذوق العلمً الوعً تنمٌة فً اإلسهام* 

 .بالبلد الخاص الفنً الذوق و الفنون و العلوم و الثقافة نشر* 

 . جدٌدة استثمارات وجذب السٌاحٌة الحركة دعم طرٌق عن اقتصادي استثماري هدف* 

 .علٌه المحافظة و واستمراره المنطقة تراث عرض طرٌق عن تراثً هدف* 

 . الفنٌة و العلمٌة الحركة ودعم العلمً و الفكري لإلبداع العقول تحفٌز* 

 



 مجسمة وسٌلة أصبحت و تخصصها حٌث من المتاحف تعددت : التخصصٌة المتاحف عن لمحة

 تلك بإقامة المتقدمة الدول عنٌت و الثقافة و المعرفة نواحً لمختلف الحضاري للتعارف

 لتٌسٌر ذلك و الجمالً التنسٌق و العلمً التسهٌل و اإلٌضاح وسائل بكل تجهٌزها و المتاحف

 أسرار من الكثٌر ٌروي - مجسم - بمثابة أصبحت هكذا و , عنها الباحثٌن الى المعرفة نقل

 . الفنون و العلوم أسرار و التارٌخ

 و معلومات مراكز و حدٌثة مكتبات من العلمٌة اإلمكانات و الوسائل كل المتحف فً ٌتوفر كما

 العادي المواطن و المثقف و الباحث تساعد علمٌة مإسسة و" حضارٌا" مركزا ٌجعله مما توثٌق

  الذاتً التعلم على تساعد التً مهاراته تنمٌة و المعرفة اكتساب فً

 :انزظًٍى انًعًبسي نهًششٔع

 رزًٍض انذساعخ انًعًبسٌخ نٓزا انًششٔع انُٕعً ثأٌ طشاصِ انًعًبسي ٌغت أٌ ٌكٌٕ ؽذٌش ٌعكظ 

صقبفخ شعت انًُطقخ ًٌٍٔضِ عٍ كبفخ انًجبًَ انًؾٍطخ ثّ فٕٓ ثُبء ظبْش ٔثبسص فً يٕقعّ ضًٍ انًجبًَ 

انًٕعٕدح أٔ انًزٕقع ٔعٕدْب يغزقجال ٔ انشكم انًعًبسي ٔانخبسعً ٔانكزهً يزُبعجب ٔيًٍضا ضًٍ 

رخطٍظ انًُطقخ ٔيُشبرٓب ٔثشكم ٌزُبعت يع انجٍئخ ٔانطشاص انًعًبسي انعشثً ٔرزٕصع عُبطش انًششٔع 

. أفقٍب ٔشبقٕنٍبً ثًب ٌؾقق انٕظٍفخ ٔعٕٓنخ انؾشكخ ٔاالعزضًبس

 

 

 

  :المشروع موقع

فً الجزء الشرقً من البارك الشرقً على أرض محاذٌة ألتوستراد  المشروع موقع اقتراح تم 

 كافة من المشروع بؤرض تحٌط والعدوي و من الجهة الغربٌة ٌحدها طرٌق كلٌة الزراعة  

 . العام الطرٌق جهة عدا ما جمٌلة إطاللة ذات زراعٌة أراضً الجهات

  :الموقع ممٌزات

 . منها لقربه داعً ال حٌث ازدحامها و المدٌنة مركز عن بعده - 

 نشر فً" جدا هام تثقٌفً و إعالمً عامل هو و بانوراما حرب تشرٌن التحرٌرٌة من قربه- 

 . مفهوم المراكز الثقافٌة و المتحفٌة حول التوعٌة

 الهواء ذات الزراعٌة باألراضً محاطة منطقة" ( تماما منبسطة ) الطبٌعٌة األرض مٌزات- 

" . جدا النقً

 



 :البرنامج الوظٌفً

 كتلة المعارض" : أوال

 (2 م445 )بمساحة:                            بهو الدخول وفراغاته و ٌتضمن ما ٌلً  -1
  أماكن استراحة– مشاجب – استعالمات – تذاكر –كونتوار  - أ

 (الدرج االستعراضً+ مصعدٌن )عناصر االنتقال الشاقولً  - ب
 مع الفراغات التقنٌة الخاصة بالتمدٌدات (إناث-7-ذكور-7)ٌلحق به خدمات صحٌة  - ت
مكتبة الكترونٌة مزودة بؤجهزة حواسٌب متصلة بشبكة تضم أرشٌف الكترونً  - ث

 إلجراء البحوث ت إلى إمكانٌة االتصال بشبكة اإلنترنةلمحتوٌات المتحف باإلضاف

 (2م130)العلمٌة                                                              بمساحة 
 (2م120)صالتٌن للعرض المإقت مع مستودع خاص كل منهما بمساحة - أ -2

 (2م100)قاعة شاشة العرض البانورامٌة بمساحة - ب
 (2م550)مقسمة جزئٌا بفواصل للعرض مساحة (الصالة األساسٌة)صالة العرض الدائم -3

 مستودع تفرٌغ المعروضات المتصل ببطارٌة خدمة خاصة مربوطة مع سٌارة    - ب

 ( 2م100)    الخدمة فً القبة و بحركة وظٌفٌة منعزلة عن حركة الزوار 

 (2م160) شخص بمساحة 100مدرج ٌتسع ل -ت
 (2م90)قاعة لعرض البرامج الوثائقٌة بمساحة - ج
 (2م200)صالة عرض مإقت ملحقة بقاعة البرامج الوثائقٌة بمساحة  - ح
 :كتلة الحوار: ثانٌاّ 

 :و ٌشمل (2م100)قسم اإلدارة بمساحة  -4
 2م20غرفة مدٌر  - أ

 2م30غرفتٌن إدارٌات و سكرتارٌا  - ب
 2م25غرفة اجتماعات  - ت
 2م25 (إناث-2ذكور -2)خدمات صحٌة  - ث

قاعات المناظرات و هً على شكل شبكة مسدسات مقسمة حسب النسب المئوٌة المذكورة  -5

 (2م180) قاعة بمساحة  وسطٌة 16فً اإلحصائٌة و هً عدد 
 (2م120)فنائٌن داخلٌٌن ٌحوٌان مجسمات مكبرة بمساحة  -6
 :ملحق بها (2م400)مكتبة حول الفناء على طابقٌن بمساحة  -7

 أمانات و مشاجب - أ
 أمٌنة مكتبة - ب
 مستودع األرشٌف - ت

 ٌلحق بها (2م120)كافٌترٌا بمساحة  -8
 (2م15)مطبخ لتحضٌر الطعام  - أ

 (2م15)مستودع  - ب
 (2م25)تراس خارجً  - ت

 (2م70)قسم بٌع التذكارات و الهداٌا مع أركان البٌع و المحاسبة الخاصة به  -9
 :الخدمات العامة فً القبو و تشمل  -10

 غرفة الخزانات و التكٌٌف-              مستودع
 :الخدمات الخارجٌة و تتضمن  -11

               ساحات العرض الخارجٌة و حدائق مع بعض السطوح المائٌة  و مدرج مع  



               شاشة إسقاط خارجٌة فً الهواء الطلق و أركان ورشات العمل و مواقف  
 . سٌارة25             السٌارات و عددها 

 :التصمٌمٌة الفكرة
كون المشروع موجود ضمن هذه المساحة من األرض الخضراء المحٌطة به فقد تم فقد تم  

 (الفراكتارز )استخدام مبدأ عام موجود فً كل مكونات الطبٌعة و هو مبدأ 

و الذي ٌبحث فً أن مكونات الطبٌعة كلها تتكرر على كافة المقاٌٌس بشكل متطابق من حٌث 

الشكل فمثالّ الشجرة تتكون من جذع تتفرع منه األغصان وهذه األغصان تتفرع منها أغصان 

أخرى و منها تتفرع األوراق و اذا كبرنا الورقة نجد أنها تحوي تفرعات هً فً مجملها مثل 

 .تفرعات الشجرة األصلٌة 

و اذا انتقلنا الى مستوى الفضاء نجد  (نواة و الكترونات تدور حولها  )مثال أخر هو فً الذرة 

 ....ثم المجرات و هكذا (الشمس و الكواكب تدور حولها )المجموعة الشمسٌة 

 (الجزء يشبه الكل)وباختصار 

بداٌة قمت بإجراء إحصائٌة عن األشخاص الرواد الذٌن ٌعنى المركز بعرض أعمالهم ثم 

قسمتهم الى ستة مجاالت حسب تخصص كل منهم و حسبت النسب المئوٌة حسب أعدادهم 

  الفٌزٌاء –النبات -  الهندسة – الفلك – الرٌاضٌات –الطب : فوجدت أنهم على الترتٌب 

 ثم قمت بتخصٌص المساحات و الفراغات حسب هذه النسب 

 

فً المراحل األولى لدراستً هذا المشروع كنت أبحث عن وحدة ٌمكن تكرارها بسهولة بحٌث 

تشكل شبكة مودٌول و بحٌث ٌمكن احتواء وحدة كبٌرة لعدة وحدات أصغر احتواء تام  عمالّ 

و كان بإمكانً استخدام المربع أو الدائرة و لكن اخترت الشكل المسدس  (الفراكترز)بمبدأ 

 الخالٌا و العمل المستمر و ثانٌاّ ألن ألسببٌن أساسٌٌن أوال لما للشكل المسدس من رمزٌة بمبد

خطوط الجوار ٌمكن نسبها إلى شبكتٌن أساسٌات تنتمً لزواٌا شبكة  الشكل المسدس و كذلك 

 .ٌمكن اعتبارها وحدة إنشائٌة 



تمت دراسة الواجهات على هذا األساس و أٌضا باستخدام برنامج ٌعطً تؤثٌر انطباع الواجهة 

 على شبكٌة العٌن و هذه العملٌة استغرقت وقت و لكن حددت الشكل الخارجً للكتل 

المرحلة الثانٌة من الدراسة اعتمدت على دراسة الحركة و الوظائف و توزٌعها ضمن المتحف 

بحٌث قمت برسم مسار ٌقطعه الزائر إلى المتحف ٌحوي مدخل و مخرج و خالل هذا ٌمر على 

 عند الزائر سلسلة من االنطباعات المتتاليةعدد من العناصر التً تترك 

 المحور الالفت و األهم ألرض المشروع هو كورنٌش التجارة و الذي ٌشكل محور ٌمتد من 

ساحة العباسٌٌن وٌنتهً على اوتوستراد العدوي فً الجزء المقابل ألرض المشروع فهو محور 

بصري هام جداّ لذلك تم وضع الجدار الذي نحتت علٌه أحرف األبجدٌة العربٌة و التً تشكل 

المادة الخام التً استخدمها الرواد األوائل و حولوها إلى اختراعات و هً نفس المقومات 

الموجودة لدٌنا اآلن و لكن ال أحد ٌستخدمها فهً بحاجة إلى تحفٌز و هذا الجدار وضع على أهم 

محور حتى ٌطرح فً أذهان أكبر شرٌحة ممكنة من الناس عن سبب وجوده و لتكون وظٌفة 

 المركز هً تحفٌز العقول على إعادة استخدام هذه المقومات التً لدٌنا

 العنصر الثانً ٌظهر عند الدخول إلى المتحف و هو الدرج الصرحً االستعراضً -

ثم صالة العرض الدائم األساسٌة و التً تم تفرٌغ تحتها و رفعها عن األرض إلعطائها  -

 نوع من األهمٌة 

 و الوظائف التكمٌلٌة   (شكل الخالٌا)ثم قاعات المناظرات  -

 على شكل خالٌا مسدسات و لكن محورة ترمز إلى أن االنطباع هثم المخرج و واجهت -

 عند الخروج ٌجب أن ٌختلف عنه عند الدخول 

وأخٌرا و بعد اكتمال الجولة تؤتً أركان و رشات العمل فً الساحة الوسطٌة و ٌلحق  -

 . فٌها مدرج الهواء الطلق و شاشة اإلسقاط

وهكذا تكتمل الجولة و انطباعاتها و التً بدأت بطرح تساإل فً ذهن الزائر و انتهت بعرض 

 .ورشات العمل

 :اختٌار االكساء 

تم اختٌار لون اإلكساء بعد أخذ محصلة لون الجوار من شجر و خلفٌة جبل قاسٌون و حسب 

الدائرة اللونٌة تم اختٌار اللون المقابل و هذا إلعطاء انطباع متوازن على شبكٌة العٌن لٌكون 

 المبنى جزء من المحٌط 

 

 

 

 

 





 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 :لمحة عن متاحف دمشق

 :المتحف الوطني تدمشق

ديشق ٔانزكٍخ انغهًٍبٍَخ، اثزذئ ثزغًٍع اَصبس  ٌٔقع عُذ يذخم ديشق انغشثً ثٍٍ عبيعخ    

 أَشئ ثُبؤِ انؾبنً ثزظًٍى 1936ٔفً عبو . انًذسعخ انعبدنٍخ  ف1919ًانًٕعٕدح فٍّ يُز عبو 

، ٌٔعّذ يزؾفبً نهؾضبسح انغٕسٌخ 1975 1956ٔإنٍّ أعُؾخ فً عبو  انًُٓذط إٌكٕشبس ٔأضٍفذ

أسثعخ فشٔع؛ فشع آصبس يب قجم انزبسٌخ، ٔفشع اَصبس انغٕسٌخ انقذًٌخ،  عجش انزبسٌخ ٌٔقغى إنى

 انغٕسٌخ فً انعظٕس انكالعٍخ اإلغشٌقٍخ ٔانشٔيبٍَخ ٔانجٍضَطٍخ، ٔفشع اَصبس ٔفشع اَصبس

     .اإلعاليٍخ، صى عُبػ انفٍ انؾذٌش

ثٕعٕد انهقى ٔانٍٓبكم انزً رعٕد إنى انعظٕس انؾغشٌخ انقذًٌخ  ًٌٔزبص فشع آصبس يب قجم انزبسٌخ

اَصبس انغٕسٌخ انقذًٌخ سٔائع يٍ آصبس يبسي ٔإٌجال ٔأٔغبسٌذ سأط انشًشح  فشع ٔانؾذٌضخ، ٔفً 

 سقٍى أٔل أثغذٌخ فً انزبسٌخ، أيب فشع اَصبس انكالعٍخ فٍضى يغًٕعبد يٍ انزًبصٍم ٔيٍ أًْٓب

 انُبدسح، ٔيٍ انُٕأٌظ انؾغشٌخ ٔانشخبيٍخ

نًعشكخ طشٔادح، َٔبٔٔط آخش عهٍّ َؾذ ًٌضم  ٔأًْٓب َبٔٔط انشعزٍ ٔعهٍّ َؾذ ثبسص

انًغْٕشاد ٔقجش ٌشؽبي انزذيشي ًَٕٔرط أعذ انالد  أعطٕسح انخُضٌش، ٌٔزجع ْزا انفشع غشفخ

عذاسي كبيم، كًب َقم يعجذ أعٍذ ثُبؤِ فً عُبػ خبص،  ٔيٍ دٔسا أٔسٔثٕط َقم سعى. انزذيشي

ٔفً انغُبػ انكالعً يغًٕعخ يٍ . رضٌٍ عذساَّ طٕس رٕسارٍخ ٔنعهّ انٕؽٍذ فً انعبنى انزي

 .انفغٍفغبء أنٕاػ

      

ٔاعٓخ قظش انؾٍش انغشثً يٍ ثبدٌخ رذيش ٔأعٍذ ثُبؤْب فً  ٔإنى فشع اَصبس اإلعاليٍخ، َقهذ

ٔفً ْزا انقغى أنٕاػ يٍ انفشٌغك رعٕد إنى . انشئٍغً نهًزؾف انًزؾف، ٔأطجؾذ رشكم انًذخم

ْٔزا انفشع غًُ ثبنقطع . انزظٌٕش فً انعظش األيٕي يع ًَبرط يٍ انُؾذ انقظش ٔرًضم سٔائع

 انضعبعٍخ ٔانخضفٍخ ٔانًعذٍَخ ٔانُقٕد يٍ عًٍع يشاؽم انزبسٌخ اإلعاليً، يع يغًٕعبد األصشٌخ

ٌٔهؾق  .َبدسح يٍ أنٕاػ انقٍشبًَ ٔيٍ انكزبثبد انقذًٌخ يٍ انعظش األيٕي ؽزى انعظش انعضًبًَ

انزقهٍذي، ٔنقذ َقهذ يٍ  ثٓزا انفشع انقبعخ انشبيٍخ انزً رًضم انعًبسح انذاخهٍخ فً انجٍذ انشبيً

رشكٍجٓب يع صٌبداد ععهذ يُٓب قبعخ  ثٍذ قذٌى يشدو ثٍك ٔرعٕد إنى انقشٌ انضبيٍ عشش، ٔأعٍذ

رقٕو انًكزجخ انغٍُخ ثبنكزت انزبسٌخٍخ  العزقجبل انضٍٕف ٔإقبيخ انًؾبضشاد، ٔإنى عبَجٓب

 .انعبنًٍخ ٔانذٔسٌبد

أعًم انؾذائق انًزؾفٍخ، ففً انٕٓاء انطهق ٔثٍٍ  ٔرجقى ؽذٌقخ انًزؾف انٕطًُ، ٔاؽذح يٍ     

ضخًخ يٍ عُبطش انعًبسح انزً رعٕد إنى عًٍع  أؽٕاع انٕسٔد ٔاألشغبس، ٔصعذ قطع

 .كبفٍزشٌب يخظظخ نهضٔاس ٔانغٍبػ انعظٕس، ٔفً طشف يٍ انؾذٌقخ اعزشاؽخ
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ثًٍبسعزبٌ َٕس انذٌٍ، ٔكبٌ ْزا انجُبء يشفى يذٌُخ ديشق   أقٍى ْزا انًزؾف فً يجُى1978عبو 

صى أطجؼ ثعذ رنك يقشاً نًذسعخ انفٌُٕ انُغٌٕخ . 1899انؾًٍذي عبو  ؽزى ثُبء يغزشفى انغشثبء

 نًجبششح رشيًٍّ ٔإعذادِ 1975انزغبسح ٔأخٍشاً يقشاً نضبٌَٕخ، ٔرى رفشٌغّ عبو  صى يقشاً نًذسعخ

ٌضى أدٔاد ٔطٕساً ٔآصبساً نٓب عالقخ ثزطٕس انطت ٔانعهٕو عُذ انعشة ٔفً عٕسٌخ  كًزؾف

ٔؽزى ثذاٌخ انقشٌ انعششٌٍ، ؽٍش أَشئ يغزشفى انغشثبء ٔيذسعخ انطت ٔكبٌ يقشْب فً  خبطخ

 صى َقهذ 1913صٌٕاس ثبشب فً عبؽخ عشَٕط، صى َقهذ إنى خهف يغزشفى انغشثبء عبو  يجُى

 .1919انؾشة إنى ثٍشٔد ٔأعٍذد إنى ديشق عبو  صيٍ

ربثعبً نهغبيعخ انغٕسٌخ صى رٕصعذ إنى كهٍبد انظٍذنخ   أطجؾذ انًذسعخ يعظشاً 1923ٔفً عبو 

ديشق  ٔطت األعُبٌ ٔانطت ربثعخ نغبيعخ

 

: التقاليد الشعثية متحف

 يزؾف انزقبنٍذ انشعجٍخ 1954انجضٔسٌخ، أُقٍى فً عبو  فً قظش انٕانً أععذ ثبشب فً يُطقخ

انغكًُ يٍ انقظش ؽشيهك أقًٍذ أعُؾخ انزقبنٍذ انشعجٍخ، فً  ٔانظُبعبد انٍذٌٔخ، ففً انقغى

انزعهٍى ٔفٍٓب يشٓذ انًذسعخ انشعجٍخ انخغّ، صى قبعخ انًٕعٍقى ٔرؾٕي  قبعبد يغزقهخ، قبعخ

ٌٍ ٔرؾف رقهٍذٌخ، صى قبعخ انًهك فٍظم  ًَبرط اَالد انًٕعٍقٍخ، ٔقبعخ انعشٔط ٔفٍٓب أصبس ٔأٔا

األصبس انزي كبٌ ٌخظّ، صى قبعخ انًؾًم ٔرًضم عُبطش انؾغٍظ ٔكبَذ ديشق يشكض  ٔفٍٓب

 .انؾظ انقبديخ يٍ انذٔل انًغبٔسح ٔانشبو فً طشٌقٓب إنى يكخ انًكشيخ قٕافم

 اإلٌٕاٌ انكجٍش، ْٕٔ غشفخ ضخًخ يشرفعخ يضٌُخ عقٕفٓب ثبنخشت انًضخشف انعغًً رُفزؼ صى

انؾكٕارً، ٔانضبٍَخ  كهٍبً عهى انفُبء انذاخهً، ٔعهى طشفٍٓب قبعزبٌ كجٍشربٌ، انٕاؽذح ضًذ يشبْذ

ْٕٔ ًَٕرط يظغش ٔكبيم  صى َذخم إنى انؾًبو،. قبعخ انغالػ ٔفٍٓب ًَبرط يٍ انغٍف انذيشقً

    .عٍ انؾًبيبد انذيشقٍخ

يخظظبً العزقجبل انضٍٕف، ٔأطجؼ يزؾفبً نهظُبعبد  ٔخهف ْزا انقغى، قغى انغاليهك ٔكبٌ

 .انشعجٍخ ٔاألصٌبء، ٔإنى عبَجّ ثُبء ٌش يخظض أليُبء انًزؾف ٔانًكزجخ

قغى انؾشيهك ٌغزٕعت انؾفالد انًٕعٍقٍخ ٔانفٍُخ انزً  ًٌٔزبص ْزا انًزؾف ثفُبءٌٍ، انكجٍش فً

. َنًذ ؽذائق ٔثشر ْزا انقظش فً انفُبء ؽزى أطجؾذ فشدٔعبً  رقبو فً يُبعجبد يخزهفخ، ٔنقذ

يكجشاً نًُبصل ديشق انزقهٍذٌخ يضم ثٍذ َنبو ٔثٍذ انغجبعً ٔثٍذ خبنذ  ٌٔجقى ْزا انقظش ًَٕرعبً 

. عُجش، ٔقذ سيًذ كهٓب ٔاعزكًهذ ٔأطجؾذ يقشاد نفعبنٍبد صقبفٍخ ٔعٍبؽٍخ انعنى ٔيكزت

 


