
ةيئابرهكلا ةيذغتلا رداصم ةمظن أ

ةليدبلا وأ ةيطايتح اإل

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع



يه ةليدبل وأا ةيطايتح اإل ةيئابره كلا ةيذغتلا رداصم

ماعلا يئابرهكلا ردصملل ليدب يئابرهك رايت ردصم

دلبلا ةموكحل عباتلا ءابرهكلا ةكرش نم يتأي يذلا و

نيمأت ىلع ةماعلا ءابرهكلا ةكرش ةردق مدعل ارظنو

رادم ىلع رمتسمو مئاد لكشب يئابرهكلا رايتلا

يئابرهك رايت رداصم نيمأت ىلا أجلي هنإف ةعاسلا

ماعلا رايتلا ةدوع نيحل مدختسي يطايتحا وا ليدب



: ةليدبلا رداصملا هذه نمو

دلوملا ءابرهك -1

يف هيلإ أجلي يئابرهك ردصم رثكا يه تادلوملا

ماعلا رايتلا بايغ حلا

( لزيد وا نيزنب ) دوقولا ىلع تادلوملا هذه لمعت

عاونأ يهثالةث اهمادختسا متي يتلا تادلوملا و

تيبلا دلوم -1

يذغي 2KVAثمال ةريغص ةردق وذ دلوم وهو

هنم ءزج وا تيبلا



عراشلا دلوم -2

تاكارتشا هنم عزوي نيعم صخش هلكلمي دلوم وهو

هب ةطيحملا ةقطنملل

ريبمأ 5 عطاق وا دادع خالل نم امأ كارتش واال

ثمال





ةيانبلا دلوم -3

KVA100ثمالمتي عةيلا ةردق وذ دلوم وهو

عيطتسي ثيحب ىنبملا يف األمحلا بسح هرايتخا

عاطقنا حلا يف يئابرهكلا رايتلا ب ىنبملا ضيوعت

ماعلا رايتلا



عط اوق وا تادادع ققشلل بكري نايح األ ضعب يف

ريبمأ ثمال20 ةددحم

لكاشملل اءردو ىنبملا ناكس قافتا بسحب اذهو

واالتخالتاف



ىنبملا يف رثكأ وا نادلوم بكري نايح األ ضعب يفو

250KVAثمال 100KVAواألرخ دحاو

ثيحب ور) كنيس ) تادلوملا نيب نمازت ماظن بكريو

ىنبملا يف األمحلا بسح امهدحا وا تادلوملا رودت



( ةيسمشلا حاول (األ ةيسمشلا ةقاطلا ءابرهك -2

الاي خلا نم ةكباشتم ةعومجم وه يئوضلا حوللا

ويتلا ةيسمشلا الاي بخلا اضيأ فرعت ويتلا ةيئوضلا

ءوضلل اهضرعت دنع ءابرهكلا جاتنإب حمست



ضرغل ةيئوضلا حاول نماأل تاعومجم مدختست

يعانصلا وأ يلزنملا يوتسملا ىلع ءابرهكلا جاتنأ

نم ادودحم اردق جتني درفنملا حوللا نوكل ارظنو

ةيئابرهكلا ةقاطلا

حاول نماأل تاعومجم نم هتامادختسا نوكتت

ةيئوض ةفوفصم هذه يمستو ةديدعلا

فوفصم نم ةيئابرهكلا ةيئوضلا ةمظن األ نوكتتو

وا رتريفنأ ) يئابرهك لوحمو ةيئوضلا حاول لأل

تايراطب نودب وأ عمو ( سكاع



لزعمب امإ ةيئابرهكلا ةيئوضلا ةمظن األ مدختستو

اهب ةلصتم نوكت وأ ةيئابرهكلا ةكبشلا نع



ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت

اهنم ركذن ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت نم ديدعلا كانه

ىربكلا عيراشملا يف ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت -1

وأ لودلا اهب موقت ةمخض عيراشم نع ةرابع يهو

اهتاجايتحا نم ريبك ءزج ريفوتل تاسسؤملا

ديلوتل ةمخض تاطحم ءاشنا قيرط نع ءابرهكلل

فيظن ليدبك ةيسمشلا حاول نماأل ةيبرهكلا ةقاطلا

محفلا ك دوقولا ب ةقاطلا ديلوت تاطحم دبالنم نمآو

لورتبلا و



ينابملا و جارب يفاأل ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت -2

الةق معلا

ينابملا و جارب يفاأل ةيسمشلا حاول األ مادختسا متي

ةيئابرهكلا ةقاطلا نم ردق ربكا ريفوتل الةق معلا

ىنبملل لاالةمز



ةينكسلا لزانملا يف ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت -3

( لزانملا حطسا يلع ةيسمشلا حاول (اال

نا دعب ةريخ يفاآلةنواأل اريثك رشتنا ماظن وهو

اضيأو ةيسمشلا حاول اال ةئافك ريبك لكشب روطت

نماالكشلا ديدعلا اهنم دجويو ةيسمشلا تايراطبلا

ةقاطلا تاكرش نم ديدعلا اضيا دجويو ماجح واال

طسو اال قرشلا يف اهرفوت يتلا ةيسمشلا



عراوشلا يف ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت -4

لاالةمز ءابرهكلا ريفوتل ةيسمشلا حاول األ مادختسا

تاقيبطت مهأ دحأ يه اضيأ هذه عراوشلا الةران

ةقاط رفوت دقف تسيل اهنا ثيح ةيسمشلا ةقاطلا

االسالك فيلا كت رفوت اضيا اهنكلو ةيناجمو ةفيظن

ةقاطلا يف ودقفلا عراوشلا لوط يلع ةدودمملا

ةفاسملا لوط ةجيتن اهب ثداحلا



نكر تاحاسم يف اهلغتسا نم اضيا كانهو

وا مهفتاوه نحشل ةراملل ءابرهكلا ريفوتل تارايسلا

تارايسلا تايراطب نحشل وا ةلومحملا مهبيساوح



تابملط ) هايملا عفرل ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت -5

( ةيسمشلا ةقاطلا

يف ةصاخو ادج ةديفملا لولحلا نم دحاو وه

دبفالنم ءابرهك اهب رفوتي ال يتلا ةيئانلا نكام اال

نكمي هايملا عفرل دوقولا ب لمعي يذلا يبرهكلا دلوملا

ةجتنملا ءابرهكلا مادختساب هايملا عفر تابملط ريودت

ةيسمشلا حاول باال



تاقيبطتلا و روكيدلا يف ةيسمشلا ةقاطلا تاقيبطت -6

ةلومحملا

نم اهراكتبا مت يتلا تاقيبطتلا نم ريثكلا دجوي

هايملا ريفاونو ةنيز حيباصمو تافاشكو ةرانا تابمل

و قئادحلا نييزتل ةيسمشلا ةقاطلا ب لمعت يتلا

كلذكو لزانملا و تارامعلا لخادمو تاهزنتملا

اضيأ ةيسمشلا ةقاطلا ب لمعت ويتلا ةبقارملا تاريماك



: ةيسمشلا حاول األ ليصوت ةقيرط

: يهو حاول اال ليصوتل قرط ثالث دجوي

Parallel يزاوتلا ىلع ليصوت -1

و تايادبلا عم تايادبلا ليصوت قيرط نع يهو

بلا سو بجوم عم بجوم ) تاياهنلا عم تاياهنلا

سفن ىلع ظافحلا لجأ )نم ملسلا لثم عمسبلا

عيمجل ةفلتخملا تارايتلا ميق عمج عم نكلو دهجلا

يلا بوتلا يلكلا رايتلا ةدايز لجأ نم ةيسمشلا الاي خلا

ةيلكلا ةردقلا عفر



Series يلا وتلا ىلع ليصوت -2

تايادبلا عم تاياهنلا ليصوت قيرط نع متتو

( راطقلا لثم بجوم عم بلا سو عمسبلا بجوم )

ميق عمج عم نكلو رايتلا سفن ىلع ظافحلا لجأ نم

لجأ نم ةيسمشلا الاي خلا عيمجل ةفلتخملا دوهجلا

يلكلا دهجلا قرف عفر



نيتقيرطلا نيب جمدلا -3

تاموظنملا يف ةمدختسملا ةقيرطلا بلا غلا يف يهو

ليصوت يف ةدوجوم ةزيم لكب عتمتلل ةمخضلا

يلا وتلا وأ يزاوتلا



حول يف مهعيمجتو يلا خالايبوتلا ةدع ليصوت متي

نم جراخلا تلوفلا عفرل كلذو (module) يسمش

حولل تلوف 30 17ىلإ نيبام ىلإ يسمشلا حوللا

دحاولا

(Array) ةيسمش حاولأ ةدع عيمجت متي كلذ دعب

نيبام ىلإ تلوفلا ةميق عفرل يلا بوتلا مهليصوت متيو

يزاوتلا ب مهليصوت كلذكو تلوف 800 150ىلإ

تافصاوملا عم قباطتلا متي ىتح ريبم األ ةميق عفرل

central) يزكرملا ءابرهكلا سكاعل ةينفلا

نم ةجتنملا ءابرهكلا لوحي يذلا (inverter

ةيداعلا ءابرهكلا ىلإ ةتباثلا ةيسمشلا حاول األ

. ةريغتملا



ةيسمشلا حاول األ ءابرهك نم ةدافتس اإل قرط

حاول نماال ةجتنملا ةيبرهكلا ةقاطلا نم ةدافتس متياال

: نيتقيرط ىلع

ىلا ةيسمشلا حاول نماال ةجتنملا ةقاطلا ليصوت -1

نحش مظنم مادختساب كلذو هليغشت دارملا لمحلا

VDC2412وا لمحلا دهج نوكيو MPPT



حاول نماال ةجتنملا ةيبرهكلا ةقاطلا ليوحت -2

220VACأو ددرتم رايت ىلا ةيسمشلا

Inverter سكاعلا مادختساب 380VACكلذ



سمشلا نوكت دنعام كلذو نيتقيرطلا نيب عمجلا -3

تايراطبلا نحش يف حاول األ ةقاط نم دا فتسي ةعطاس

تلوف 220 ددرتم رايت ىلا لاطةقا ليوحتو

ليوحت متي سمشلا بايغ دنعو رتريفنا ةطساوب

ددرتم رايت ىلا تايراطبلا يف ةنوحشمل ا ةقاط لا

رتريفن األ سفن ةطساوب



ةعطقنم لاال ةقاطلا دوزم ءابرهك -3

UninterruptiblePowerSupply

U.P.S اراصتخا ىمسيو

نم رايتلا عاطقنا حةلا ىف ةقاطلا ب االدادم ةدحو وهو

يمومعلا ردصملا

نيزخت ةيلمعب UPSلا موقي طسبا موهفمبو

اهرفاوت حةلا يف تايراطبلا يف ةيبرهكلا ةقاطلا

اهعاطقنا حةلا يف اهجارخاو



ةزهج لأل ةقاط دوزم نع ةرابع UPSوه لا زاهج

ةساسحلا ةيربخملا وأ ةيعانصلا وأ ةيبوساحلا

دقفت نأ نكمي ويتلا يئابرهكلا دهجلا تاريغتل

رايتلل ئجافملا عاطقن دنعاال ةمهم تامولعم

يئابرهكلا



UPS لا زاهج تانوكم

مظنم و موقمو جرعم UPSنم لا زاهج نوكتي

ةرئادو تايراطبلل نحاشو تايراطبو يئابرهك دهج

ًاضيأ دجويو (CPU) جلا عمب ةدوزم ةينورتكلإ مكحت

دهجلا إلمامت اهتيقنت يأ ءابرهكلا ةرتلفب موقي ماظن

بولطملا جراخلا يئابرهكلا



ةيئابرهك تايراطب ىلع UPS لا زاهج يوتحي

نحشلل ةلباق

عاطقنا روف اهب زاهجلا ديوزتل ةيئابرهك ةقاط نزخت

يمومعلا يئابرهكلا رايتلا

اهيلع لمعي يتلا تامولعملا ظفح ءارجإ حيتي ام

زاهجلل نمآ ليغشت فاقيإ ةحاتإو



تاذ لألمحلا ةداع تادوزملا نم عونلا اذه مدختسي

يه ويتلا ًايبسن ةدودحملا وأ ةريغصلا تاعسلا

100kva زواجتت ال دودحب



UPS لا ةزهجأ تاينقت

ديوزتلا زاهج عون دّدحت ةيساسأ تاينقت ثالث دجوت

يهو ةقاطلا ب رمتسملا

On-line ةينقت -1

ريجراش زاهج ىلع يوتحي UPS زاهج وهو

رمتسم رايت ىلا ددرتملا رايتلا ليوحتب موقي ( نحاش )

تايراطبلا نحشل

ليوحتب موقي ( سكاع ) رتريفنا زاهج ىلع يوتحيو

ددرتم رايت ىلا رمتسملا رايتلا

رايتلا On-lineنإف عون UPSنم ةزهجأ يف

ـب ةطبترملا ةزهج األ لّغشي يذلا يئابرهكلا

هيف ةنمضملا ةيراطبلا نم ارصح يتأي UPSلا

بوانتم رايت DCىلإ رمتسم رايت نم لَّوحُي هنكلو

ةيمحملا ةزهج هيلعاأل لمعت AC

رارمتساب ةيراطبلا أَّبعت ةيداعلا ليغشتلا فورظ يف

رايتلا ب زاهجلا دِّوزت تقولا سفن يفو



ةيراطبلا رمتست يئابرهكلا رايتلا عاطقنا حلا يف

ىلإ زاهج نم فلتخت ةينمز ةدمل ةزهج األ ةيذغت يف

رخآ

انامأ واألرثك ةدوج ىلع وهاأل عونلا اذه

ةيقبلا عم ةنراقملا غلاب هرعس إالنأ

لال بسانم ريغ هلعجي ديربتلا حوارم جيجض نأ امك

يلزنملا مادختس

ةعاق ) ةيويحلا نكام يفاأل اساسأ عونلا اذه مَدختسُي

ثمال) ةكرش مداوخ يوحت



Off-line ةينقت -2

ىلا ةفاض باإل هلخادب يوتحي UPS زاهج وهو

( (رتلف رايت حشرم ىلع األلو عونلا تايوتحم

روتكاتنوكو

رايتلا ةيقنتو تايراطبلا نحش ىلع عونلا اذه لمعي

ابسانم يمومعلا رايتلا دهج ناك حلا يف

لقأ ىوتسم ىلإ يمومعلا رايتلا ىوتسم صقن روفو

هبايغ وا بولطملا نم



ةيلخادلا ةيراطبلا نم الاق طنا ةزهج األ ديوزتب أدبي

يكيتاموتا ليوحت ATSيا ماظنب لمعي عونلا اذه

نيردصملا نيب

يئابرهكلا رايتلل عاطقنا ليدبتلا اذه نع جُتني

ءازجأ ىوس مودي ال يذلا عاطقن اذهاال ّنكل

ألن ارظن بوساحلا ىلع رثؤي ال ةيناثلا نم ةدودعم

ةهجاوم عيطتست تافّثكمب ةدّوزم ةثيدحلا بيساوحلا

ةقاطلل ادج ةريصق تاعاطقنا

نم ةيساسح رثكأ ةزهجأ ىلع رثؤي دق هنكل

بيساوحلا

صخرو اهمجح رغصب Off-line ةزهجأ زّيمتت

اهراعسأ

ةيبتكملا بيساوحلل ةبسانم يهو





Line-interactive ةينقت -3

Line-interactive عون UPSنم ةزهجأ لمعت

off-line عون نم ةزهج األ لمعل ةهباشم ةقيرطب

-Line عون UPSنم ةزهجأ نأ قرف عم

interactive

دنع يئابرهكلا رايتلا دهج صقن ضيوعت عيطتست

ةزهجأ لعفت امك ةيراطبلا مادختسا دبالنم هضافخنا

قباسلا عونلا UPSنم

عون نم ةقاطلا ب رمتسملا ديوزتلا ةزهجأ بسانت

لقت يتلا نكام وأاأل نادلبلا Line-interactive

يئابرهكلا رايتلا ةدوج اهيف

عونلا اذه ةطّسوتملا و ةريغصلا تاسسؤملا لّضفت

مداوخو اهيفظوم بيساوح ةيامحل UPS ةزهجأ نم

Routers تاهِّجوملا NASو يكبشلا نيزختلا





UPSلا زاهج رايتخا ريياعم

رايتخا دنع اهرفوت نم الدب طورشو ريياعم كانه

اهنم: ركذن UPS لا زاهج

UPS لا ىلع لمعت يتلا ةزهج األ رايتخإ -1

لا زاهج ىلع لمعت فوس يتلا ةزهج األ رايتخإ لبق

UPS

ةيبيجلا ةجوملا نيب قرفلا رابتع باإل ذخؤي نا الدب

ةلدعملا ةجوملا wavesinepuruو ةلماكلا

wavesinemodifled

رايتلا اهجتني يتلا ةجوملا يه ةلماكلا ةيبيجلا ةجوملا

ةزهج األ عيمج ليغشتل حلصتو يمومعلا

وال رتريفن األ اهجتني يتلا يهو ةلدعملا ةجوملا

ريتاوم يوتحت يتلا ةزهج لأل حلصت

نكلو ةيقن ةيبيج ةجوم جتنت UPSلا ةزهجأ ضعب

ةلدعم ةجوم جتنت يتلا ةزهج نعاأل عفترم اهنمث



ةردقلا رايتخإ -2

رمتسملا ديوزتلا زاهج رايتخا ريياعم رصتقت ال

ةمدختسملا ةينقتلا ىلع ةقاطلا ب

ةزهج األ ليغشت ىلع UPSلا ةردق وه نإاألمه لب

هب ةطبترملا

( ريبمأ تلوف )VAبـ ةردقلا هذه ساقُت

(1000VA يواسي يذلا KVA (وأ



UPSلا زاهج يف اهرفوت بولطملا ةردقلا ةفرعمل

بوساح هب( اهطبر ديرن يتلا ةزهج األ ديدحت بجي

دحاو الكلك هتسا ديدحت )مث ةءاضإ ةعباط ةشاش

ب هبرضن مث عومجملا ةفرعمو Watt تاولا ب اهنم

UPSلا زاهج ةردق ىلع لوصحلل 1.5

ثمال تاو 700 غلبي االهتسالك عومجم ناك اذإ

بجي UPSلا زاهج ةردق نإف ةلا حلا هذه يف

1KVA نع أاللقت



ةيراطبلا ةعس رايتخإ -3

يذلا تقولا ديدحت بجي ةيراطبلا رايتخإ لبق

رايتلا عاطقنا دعب ةيراطبلا هيف لمعت نا بولطم

ىلع ةلماعلا ةزهج اال ةردق ديدحت اضيا و يئابرهكلا

UPS لا زاهج

اهليغشت دارملا االمحلا عومجم ناك ثملا:اذا

دعب تاعاس ثالث اهليغشت دارملا ةدملا و تاو 500

رايتلا عاطقنا

ةيلا تلا ةلداعملا قبطت

× بولطملا ليغشتلا نمز )= ةيراطبلا ةعاس ريبما

ةيراطبلا دهج /( اهليغشت بولطملا ةردقلا

تلوف 12 دهجب ةيراطبلا نوكت ةداع و

يواسي تلوف تاو)÷12 500× تاعاس يأ(3

ةيراطبلا ةعس ةعاس ريبمأ 125

لا ثملا اذه ىلع ةطيسبلا ةلداعملا هذه قيبطتب و

ةعاس ريبما 125 ةعس ةيراطب ىلا ةجاحب اننا دجن



يفا ةعاس ريبما 125 ةيراطب رفوتت ال هنا ثيح و

ريبما 150 نوكت يلقالو ىلع اال راتخن قاوس ال

ةعاس

باسح نكمي واألمحلا ةيراطبلا ةعس ةيمولعمبو

ةلداعملا هذه خالل نم ليغشتلا نمز

( ةيراطبلا دهج × ةيراطبلا ةعس )= ليغشتلا نمز

اهليغشت بولطملا ةردقلا ÷

دهج تلوف 12× ةيراطبلا ةعس ريبمأ 125 يأ

اهليغشت بولطملا ةردقلا 500÷ ةيراطبلا

رايتلا عاطقنا دعب األمحلا ليغشت نمز تاعاس 3=

يمومعلا



ةيراطبلا عون رايتخإ -4

ةزهجأ عم مدختست تايراطب عاونأ ةدع دجوي

تايبلس هلو تايباجيا هل عون لكو UPSلا

عاون هذهاأل نمو

ةلئاسلا ةيراطبلا

ACIDLEAD ةيضمحلا صاصرلا ةيراطب ىمستو

رثكأريبك دح ىلإ يه صاصرلا ضمح ةيراطب

ةزهجأ يف ةمدختسملا و اًعويش تايراطبلا عاونأ

UPSلا

عتمتت ةيراطب يه وةبطر ةيلخ تاذ ةيراطبلا هذه

ءانثأ تازاغلا نم ةليئض ريداقم ثيفنت ةيصاخب

غيرفتلا و نحشلا

لزانملا يف اهب بوغرم ريغ انايحأ اهلعجي امم



ةفاجلا ةيراطبل ا

ةبطر ةيلخ تاذ صاصرلا ضمح ةيراطب يه

ةفاضإ ىلإ جاتحت وال تازاغ يأ ردصت ال ةقلغم

غيرفتلا و نحشلا خالل ءاملا



لجلا ةيراطب

ةداع إل ةلباقلا صاصرلا تايراطب نم عون يهو

نحشلا

كلذو فرظ يأ يف لجلا ةيراطب ليغشت نكميو

ةنايصلا نم ريثكل اهتجاح مدعو اهتينب ببسب

ةيرودلا

ةمظنأ األنيف امادختسإ األرثك تايراطبلا يهو

ىلا ةبسن نمثلا ةعفترم اهنكلو UPSلا ةزهجأ

اهريغ



UPSلا زاهج ليصوت ةقيرط

الت يصوت UPSهلثالث لا زاهج

INput تلوف 220 ةيذغت لخدم -1

ةحول يف ةرشابم يسيئرلا عطاقلا ب هليصوت متي

عطاوقلا

عطاق بيكرتو يسيئرلا عطاقلا لبق هليصوت لضفيو

اهلصف مدعو هتيذغت رارمتسا نامضل هبناجب ةيامح

أطخلا ب

OUTput تلوف 220 ةيذغت جرخم -2

هيلع اهليغشت دارملا ةزهج باأل هليصوت متي

ةيامحلل عطاوق ةفاضا لضفيو



تايراطبلا لخدم -3

+ بجوملا بطقلا ىلع لصويو رمحأ نيكلس وهو

- بلا سلا بطقلا ىلع لصويو دوسأو ةيراطبلا يف

ةيراطبلا يف



UPSنم لا ةزهجأ يف تايراطبلا لخدم فلتخي

رخآ ىلا زاهج

ةدحاو ةيراطب 12VDC نوكي نا امإ وهف

ناتيراطب 24VDC وا

تايراطب 36VDCثالث وا

تايراطب عبرأ 48VDC وا

تايراطب تس 62VDC وا

اذكهو



تايراطبلا ليصوت ةقيرط

هلا خدإ بولطملا تلوفلا ةميق ىلا اديج االهابتن بجي

يف زاهجلا فلتب ببستي ال لاUPSيك زاهج ىلا

أطخلا حلا

نم رثكأ تناك حلا يف يلا وت تايراطبلا لصوت

ةدحاو

األىلو ةيراطبلا +يف بجوملا فرط لصوي يا

فرطلا نم يربوك لصوي لاUPSمث زاهج ىلا

بجوملا فرطلا ىلا األىلو ةيراطبلا -يف بلا سلا

- بلا سلا فرطلا لصوي مث ةيناثلا ةيراطبلا +يف

UPSلا زاهج ىلا ةيناثلا ةيراطبلا يف



تايراطبلا ددع ناك امهم ةليصوتلا هذه مدختست



تايراطبلا تقو ةدايز ةقيرط

ددعب تايراطب فاضت تايراطبلا تقو ةدايزل

لصوتو UPS لا زاهج ىلع ةلصوملا تايراطبلا

يزاوت





ةزهج األ ضعب يف رفوتت تازيمم

VGA NETوا لخدم اهيف رفوتي ةزهج األ ضعب

هتجمرب ةداعإو بوساح زاهج ىلا هليصوتل



ءافط واإل ليغشتلل حاتفم ىلع يوتحي اهضعبو

ةيامحلل عطاوق و تازويف وا

ضرع ةشاش وا نايب تابمل ىلع يوتحي اهضعبو

تلوفلا ةميقو لخادلا تلوفلا ةميق حضوت لا تجيد

تايراطبلا يف نحشلا ةبسنو جراخلا




