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مجتمع

مجتمع
ّ
تحقيق «الملحات في خطر» .بطاقة حمراء رفعت في وجه المشروع السياحي المقرر إنشاؤه في محيط دير
سيدة الناطور األثري في أنفة .ليس المنتجع أول األخطار المحتملة التي تهدد وجود «المالليح» ،لكنه قد يقضي
على قطاع إنتاج الملح الذي ال يزال العشرات يعتاشون منه .أصحاب المشروع وشريكتهم مطرانية األرثوذكس،
يرفعون شعار حماية الدير والمالحات ،فيما األهالي والنشطاء األثريون والبيئيون يشككون
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مخطط المشروع
على اليابسة لم
يعرض ،ال على
المجلس األعلى وال
على مجلس الوزراء

تصوير
علي حشيشو

ّ
الدير مصر على «مشروع تثبيت أبنائنا في أرضهم»

ُ
األبرشية تدخل أنفة في «التجربــة»!
آمال خليل

األخت الحزينة:
هل نفتح
«منتجعًا دينيًا»!؟

ت ـت ـكـ ّـوم ال ــراه ـب ــة كــاتــريــن ال ـج ـمــل ف ــي زاوي ـ ــة عند
مدخل دير رأس الناطور .ليس اتشاحها بالسواد
مــن رأس ـهــا حـتــى قدميها مــا يشير إل ــى حزنها
ف ـح ـســب .ت ـب ــدو ال ـس ـيــدة الـسـتـيـنـيــة ثـكـلــى تــرثــي
املكان الذي تقيم فيه وحدها منذ  45عامًا .ما إن
تسمع عن املشروع حتى تثور غاضبةّ .
«خب ّروا
إن الراهبة ضد املشروع وتشكو الله كل من وقع
عليه وتصلي لئال ينجز» .تستغرب مــا تسمعه
عــن ج ــذب ال ـس ـيــاح إل ــى ال ــدي ــر« :يـصـبــح منتجعًا
دينيًا؟» ،تتساءل« .كيف سيكون الحال .قداديس
هنا ومايوهات ورقــص هناك؟ .السياح الدينيون
يأتون على اليخوت؟» .تشكك في أن أحد أهداف
ّ
املـشــروع تطوير الــديــر .تــذكــر بأنها ّرمـمــت الدير
الذي كان مهجورًا ،من التبرعات وبعملها كخياطة
فصلت أثــوابــا لــرجــال الــديــن لـقــاء أم ــوال أنفقتها
على تأهيل الدير ورسم أيقونات داخل الكنيسة.
«كثر خيري ،ظبطت الدير من دون أن آخــذ ليرة
واحــدة من املطرانية» .تأسف ناطورة الدير ألنها
لم تستشر قبل توقيع عقد االستثمارّ .
تصر على
موقفها الــرافــض وتحريضها األهــالــي واملالحني
على الوقوف ضد املشروع« .ولو قالوا لي غادري
الدير ،فسأغادر مش فارقة معي».
ّ
تـشــكــك الـجـمــل ف ــي ك ــل ال ـت ـع ـهــدات ال ـتــي يقدمها
أصحاب املشروع .أما املستشار الثقافي في هيئة
ت ــراث أن ـفــة وج ــواره ــا امل ـه ـنــدس ج ــورج ســاســن،
فيربط تنفيذ التعهدات برقابة الدولة .لكنه يستبعد
أال يتسبب املـشــروع في أضــرار بيئية« :مــاذا عن
الــزيــوت الـتــي قــد تـتـسـ ّـرب مــن الـيـخــوت والـ ــزوارق
فــي امليناء املــرتـقــب؟ م ــاذا عــن التنوع البيولوجي
فــي النباتات والـحـيــوانــات الـتــي تسكن فــي موقع
ّ
وصب
املشروع في البر والبر؟ ماذا عن آثار الردم
الخراسانات في املياه ،على األسماك واألعشاب
ال ـب ـحــريــة؟» .أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى امل ــاح ــات ،فيلفت
ســاســن ال ــى أن امل ـشــروع ج ــزء مــن ح ــرب طويلة
مارستها الــدولــة على املــاحــات وأصـحــابـهــا ،من
رفع الرسوم الجمركية عن استيراد امللح املصري
إل ــى تــوقــف وزيـ ــر املــال ـيــة ع ــن إص ـ ــدار تــراخـيــص
لتشغيل املالحات الواقعة ضمن امللك العام.

الموقع
المنوي
إقامة
المشروع
فوقه

ل ــم تـكـتـمــل فــرحــة األن ـفــاوي ــن بقطف
أولـ ــى ط ــائ ــع م ــوس ــم «زه ـ ــرة امل ـل ــح»،
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،ف ــي م ــاح ــات ديــر
سيدة رأس الناطور في أنفة .في ذلك
اليوم ،توفي الياس حنا سليمان (96
ع ــام ــا) أقـ ــدم مـشـغـلــي تـلــك امل ــاح ــات.
ح ـتــى ال ــرم ــق األخـ ـي ــر ،ل ــم يـتـعــب ابــن
بلدة دده الذي ورث صناعة امللح قبل
أكـثــر مــن  65عــامــا وأورث ـهــا لعائلته.
م ـعــه ،خـســر مـلــح أن ـفــة أح ــد «أركـ ــان»
صناعته ،في وقت تسهم عوامل عدة
في دفع هذا القطاع نحو االنقراض.
أس ــوأ مــن خ ـســارة سليمان تزامنها
م ـ ـ ــع «الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوع» الـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــواج ـ ـهـ ــه
«امل ــال ـي ــح» بــإح ـيــاء م ـش ــروع «إن ـمــاء
نـ ـ ــاطـ ـ ــور» امل ـ ـجـ ـ ّـمـ ــد مـ ـن ــذ  20ع ــام ــا،
وال ــذي تأسست ألجله شركة حملت
االس ـ ــم ن ـف ـســه ل ـت ـطــويــر ّ واجـ ـه ــة أنـفــة
الـسـيــاحـيــة .حـيـنـهــا ،وق ـعــت أبــرشـيــة
طرابلس والـكــورة وتوابعهما للروم
األرث ـ ــوذك ـ ــس ع ـق ــد اس ـت ـث ـم ــار طــويــل
األج ـ ـ ــل مـ ــع عـ ـ ــدد مـ ــن امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن،
يقضي بإنشاء منتجع سياحي على
أراضــي الوقف التابعة للدير ،والتي
تضم عشرات املالحات (معظمها كان
قيد التشغيل آنذاك).
أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،أن ـ ـجـ ــز أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـشـ ــروع
ال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــازم ـ ـ ـ ــة وامل ـ ـخ ـ ـطـ ــط
الهندسي .منتصف الشهر املاضي،
وب ـم ــوج ــب املـ ــرسـ ــوم ال ــرق ــم  58ع ــام

 ،2009ت ـقــدمــوا بـطـلــب ال ــى املـجـلــس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم املـ ــدنـ ــي لـل ـسـمــاح
لهم باالستثمار فــي األم ــاك العامة
ال ـب ـحــريــة وإشـ ـغ ــال م ـســاحــة بـحــريــة
وردم ج ــزء م ــن شــاطــئ أن ـفــة إلنـشــاء
ميناءين سياحيني تابعني للمشروع.
رف ــض امل ـج ـلــس ال ـط ـلــب وأح ــال ــه إلــى
مجلس الـ ــوزراء صــاحــب الصالحية
ّ
فــي بــتــه بحسب املــرســوم نـفـســه .أمــا
مـخـطــط امل ـش ــروع عـلــى الـيــابـســة فلم
يـعــرض ،ال عـلــى املـجـلــس األعـلــى وال
على مجلس الوزراء لبحثه.
اسـتـبــاقــا ل ـقــرار الـحـكــومــة ومــواجـهــة
للشائعات الـتــي تتحدث عــن تمرير
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار املـ ـح ــاصـ ـص ــة
الـطــائـفـيــة امل ـع ـت ــادة ،انـطـلـقــت حملة
م ـح ـل ـي ــة ودولـ ـ ـي ـ ــة مل ــواجـ ـه ــة «إنـ ـم ــاء
ّ
نــاطــور» .أمــس ،وزع ناشطون تحت
اسـ ــم «امل ـج ـل ــس ال ـع ــامل ــي ال ـل ـب ـنــانــي»
عــري ـضــة ح ـمـلــت ش ـع ــار «أنـ ـق ــذ رأس
ال ـ ـنـ ــاطـ ــور أن ـ ـفـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــوقـ ــع ط ـب ـي ـعــي
وت ــاريـ ـخ ــي ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ــراث عـ ــاملـ ــي» ،تــدعــو
ال ــى ال ـت ـحــرك فــي وج ــه «م ــا يتعرض
لــه رأس الـنــاطــور مــن م ـشــروع مدمر
للبيئة والـتــراث والقيم والجمال في
املنطقة التي ال تــزال عــذراء» .بحسب
الـعــريـضــة ،ف ــإن الـسـيــاسـيــن ورج ــال
األع ـ ـمـ ــال «ي ــرغـ ـب ــون ف ــي دفـ ــن (رأس
الـ ـن ــاط ــور) ت ـحــت م ـج ـمــع خـ ــاص من
األحجار الرخامية بمساحة سطحية
تبلغ مليون متر مربع ،منها  30ألف
م ـتــر م ــرب ــع سـيـتــم ال ـح ـص ــول عليها

ّ
وصب
بفضل عمليات بناء الـســدود
الخرسانة في قاع البحر ،لبناء ميناء
لرسو اليخوت ألصحاب املجمع».

«المشروع ــــ الضمانة»
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـع ـ ــرض لــه
امل ـشــروع ،أص ــدرت األبــرشـيــة (مالكة

هيئة تراث أنفة:
المشروع جزء من
حرب طويلة مارستها
الدولة على المالحات
وأصحابها
تسأل الراهبة
كاترين الجمل:
كيف سيكون
الحال؟ قداديس هنا
ومايوهات
ورقص هناك؟

األرض والـشــريـكــة فـيــه) بـيــانــا قالت
فيه إنــه «بـهــدف تثبيت أبنائنا في
أرض ـ ـهـ ــم وب ـت ــدب ـي ــر إل ـ ـهـ ــي ،جـمـعـنــا
نخبة مــن أب ـنــاء طائفتنا وتوافقنا
معهم على تأسيس شركة مهمتها
ال ـق ـي ــام ب ــاس ـت ـث ـم ــارات ع ـمــران ـيــة في
ال ـع ـق ــارات ال ـتــي يـمـلـكـهــا دي ــر سـيــدة
الـنــاطــور ع ـبــارة عــن م ـشــروع سكني
سياحي وقرية بيئية تتكامل عقاريًا
وبشريًا وتحافظ على حركة الدير».
وأك ـ ـ ــدت األب ــرشـ ـي ــة أن امل ـ ـشـ ــروع مــن
شــأنــه «أن يــولــد فــي مــرحـلــة إع ــداده
وتنفيذه وإداراتــه آالف فرص العمل
ألبناء الشمال ،وينشط دورة الحياة
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـح ــرك ــة الـسـيــاحـيــة
فــي املنطقة مــن خــال إب ــراز معاملها
ال ـتــراث ـيــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا الـكـنــائــس
األث ــري ــة وح ــرف ــة صـنــاعــة امل ـلــح الـتــي
قضى اإلهمال عليها».
املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـش ــروع امل ـه ـنــدس
إبــراهـيــم فـيــاض أك ــد ل ــ«األخ ـبــار» أن
امل ـشــروع «سيشكل ضـمــانــة لــوجــود
املــاحــات وحمايتها مــن االنـقــراض،
ً
ف ـض ــا ع ــن أنـ ــه سـيـشـجــع الـسـيــاحــة
ال ــدي ـن ـي ــة إلـ ــى ديـ ــر س ـي ــدة ال ـن ــاط ــور
وســائــر كنائس أنـفــة األثــريــة» .كيف
ذلك؟
ّ
عام ُ ،1998وقــع عقد أولـ ّـي الستثمار
أراضــي وقف الدير البالغة  780الف
متر مربع بني فريق األبرشية وعدد
من رجــال األعمال تجمعوا في إطار
شــركــة «إنـ ـم ــاء ن ــاط ــور» .اإلجـ ـ ــراءات

اإلداريـ ــة واملـيــدانـيــة اسـتـلــزمــت وقتًا
ً
طـ ــويـ ــا ،ال س ـي ـمــا إخـ ـ ــاء امل ــاح ــات
ال ـتــي ك ــان يـشـغـلـهــا ع ــدد م ــن أهــالــي
ـإذن م ــن األبــرش ـيــة.
أن ـفــة والـ ـج ــوار بـ ـ ُ
بــن  2000و ،2005أخـلــي حــوالــى 60
مـ ــاحـ ــة ،ع ـق ــب مـ ـف ــاوض ــات ق ــادت ـه ــا
األب ــرشـ ـي ــة ل ـق ــاء ت ـع ــوي ـض ــات مــالـيــة
دفعتها الشركة .حاليًا ،لم يبق سوى
ست مالحات قيد التشغيل ،منها ما
يقع ضمن وقف الدير ومنها ما يقع
ضمن امللك العام .بعد ذلك ،انصرف
أصحاب املشروع الختيار تصميمه.
لكن اغتيال الرئيس رفيق الحريري
ثم انــدالع أحــداث طرابلس والشمال
ّ
تسببا في تأخير املشروع وانسحاب
معظم الـشــركــاء .حــالـيــا ،يشكل جاك
صـ ـ ــراف امل ـس ـت ـث ـمــر األول ،وت ـتــولــى
شركته «مجموعة ماليا هولدينغ»
التنفيذ.
يـكـشــف ف ـيــاض أن امل ـش ــروع ينقسم
إل ـ ــى مـ ــراحـ ــل ع ـ ــدة س ـت ـن ـفــذ ت ـب ــاع ــا؛
األولـ ـ ــى س ـت ـن ـفــذ ف ــي امل ــرب ــع ال ــواق ــع
جـ ـن ــوب ال ــدي ــر ع ـل ــى م ـس ــاح ــة نـحــو
مئة ألف متر .بني الصخور الناتئة
وف ــوق أن ـق ــاض امل ــاح ــات املـهـجــورة
وال ـ ــريـ ـ ـح ـ ــان والـ ـصـ ـعـ ـت ــر والـ ـبـ ـل ــوط
ّ
ستشيد
وال ـبــان واألزهـ ــار ال ـبــريــة،
وحدات سكنية صغيرة من طبقتني
فوق األرض أو طبقة سفلية وثانية
أرضية ،ال يزيد ارتفاع كل منها على
 9أمتار .يؤكد أن أصحاب املشروع
س ـي ـحــاف ـظــون ع ـلــى م ـم ـي ــزات امل ـكــان
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة« :ال ــواجـ ـه ــة ال ـص ـخــريــة
ل ــن ت ـم ــس ،ول ــن ي ـتــم تــدم ـيــر ّ
أي من
ُ
ال ـص ـخ ــور ف ــي امل ــوق ــع .ل ــذل ــك ،أب ـعــد
مــوقــع مـيـنــاء الـصـيــاديــن السياحي
عــن الـصـخــور وت ـحــدد ف ــوق أنـقــاض
ق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة م ـه ـج ــورة شـ ّـيــدت
ف ــي ال ـح ــرب األه ـل ـيــة (م ــوق ــع املـيـنــاء
الثاني لم يحدد بعد)» .أما املالحات
الــواقـعــة فــي جــزء مــن املــربــع ،فيؤكد
فـ ـي ــاض أن ح ـم ــاي ـت ـه ــا وت ـط ــوي ــره ــا
يـ ــدخـ ــان ض ـم ــن أهـ ـ ـ ــداف امل ـ ـشـ ــروع،
كاشفًا عن طلب قدم إلى بلدية أنفة
في شباط الفائت لترميم املالحات
ال ـتــاب ـعــة ل ــوق ــف ال ــدي ــر .إلـ ــى جــانــب
الـ ـت ــرمـ ـي ــم ،ي ـت ـع ـهــد امل ـ ـشـ ــروع بــدعــم
م ـش ـغ ـلــي امل ــاح ــات ال ــواقـ ـع ــة ضـمــن
املـلــك الـعــام الـبـحــري امل ـحــاذي ملوقع
امل ـ ـشـ ــروع وت ــركـ ـي ــب دوال ـ ـيـ ــب هـ ــواء
ت ـش ـغــل امل ــاح ــات وت ـ ـ ـ ّ
ـزود امل ـش ــروع
بالطاقة.
ي ـش ـت ـم ــل املـ ـخـ ـط ــط عـ ـل ــى ت ـف ــاص ـي ــل
كثيرة تغير معالم املنطقة .الطريق
الــدولـيــة الساحلية الـتــي تــربــط أنفة
ب ــال ـق ـل ـم ــون وطـ ــراب ـ ـلـ ــس س ـت ـطــال ـهــا
ُ
مرحلة التنفيذ األولى .تضم الطريق
الـحــالـيــة (بـحـســب ال ـخــرائــط هــي من
ضمن أراض الدير) إلى حرم املنتجع
ً
وتستحدث بدال منها طريقا دائرية
تـمــر فــي الـقـســم الـعـلــوي مــن أراض ــي
ال ــوق ــف ،وتـنـتـهــي بـمـسـتــديــرة تـقــود
إما إلى طرابلس أو إلى الدير أو إلى
امل ـن ـت ـجــع .ي ـجــزم ف ـيــاض ب ــأن مــدخــل
ً
الــديــر سيبقى عـلــى حــالــه ومستقال
عن املنتجع .إال أن األشغال ستطال
حـ ــرمـ ــه املـ ـمـ ـت ــد عـ ـل ــى مـ ـس ــاح ــة 100
الـ ــف م ـتــر م ــرب ــع« :س ـن ـق ــوم بـتــأهـيــل
املــدخــل والـحــديـقــة املـحـيـطــة املمتدة
عـلــى مـســاحــة  50ال ــف مـتــر وتــأهـيــل
املالحات التابعة للدير الواقعة إلى

الحريشة
محمية
بــال ـن ـظــر إلـ ــى ال ـن ـص ــوص ،يـصـبــح
االلتزام بالقوانني ضامنًا لحماية
املالحات .املخطط التوجيهي العام
ألنفة والحريشة (وقف دير سيدة
ال ـن ــاط ــور) الـ ـص ــادر ع ــام ، 2016
ي ـنــص ع ـلــى أن «ت ـب ـقــى ال ـع ـقــارات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى مـ ــاحـ ــات
خاضعة للمناطق االرتفاقية التي
تـقــع فـيـهــا مــن حـيــث ن ـظــام الـبـنــاء
وم ــا ع ــداه مــن ال ـش ــروط الـخــاصــة
س ــوى فــي مــا يـعــود للمؤسسات
املـ ـسـ ـم ــوح ــة ضـ ـم ــن كـ ــل م ـن ـط ـقــة
على حــدة .وعند طلب رخصة أو
اس ـت ـث ـمــار ملــاحــة ي ـعــرض الـطـلــب
ع ـل ــى امل ـج ـل ــس االع ـ ـلـ ــى لـلـتـنـظـيــم
املدني للموافقة املسبقة ويعرض
ع ـل ــى وزارة ال ـب ـي ـئ ــة .وف ـ ــي ح ــال
وجــود مالحة تعمل في عقار ما
يخضع العقار للموافقة املسبقة
م ــن ق ـبــل وزارة الـبـيـئــة واملــديــريــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ــآث ـ ــار لـ ـتـ ـح ــدي ــد واق ـ ــع
املــاحــات ومــدى أهميتها ووضــع
الشروط املالئمة للمحافظة عليها
أو إعادة تأهيلها».
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شماله بمساحة  50ألف متر».
يـ ــرثـ ــي أه ـ ــال ـ ــي أن ـ ـفـ ــة الـ ـح ـ ّـي ــز الـ ـع ــام
الـ ــواقـ ــع ت ـح ــت أراض ـ ـ ــي ال ــدي ــر حـيــث
تـ ـق ــع م ـ ــاح ـ ــات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ُ
ويـ ـقـ ـص ــد
الشاطئ للسباحة .وهم واثقون بأن
املشروع ،على غرار سائر املنتجعات
ّ
سيسيج بـســور ويقطع
السياحية،
الـطــريــق إل ــى ال ـشــاطــئ« .أض ـمــن بــأن
ي ـب ـقــى امل ـ ـشـ ــروع م ـس ــاح ــة مـفـتــوحــة
للعموم وإبقاء املمر اإللزامي المتداد
الشاطئ اللبناني مفتوحًا كما ينص
القانون» يؤكد فياض.
ف ــي ال ـق ـس ــم ال ـع ـل ــوي م ــن الـ ــوقـ ــف ،ال
تزال سكة القطار على حالها .عالها

ال ـ ـ ـصـ ـ ــدأ ،لـ ـك ــن ه ـي ـك ـل ـه ــا الـ ـح ــدي ــدي
وال ـ ـبـ ــراغـ ــي والـ ـل ــوح ــة امل ـث ـب ـت ــة عـنــد
محطة أنفة ،لم تتأثر بمرور الزمن.
فهل تتأثر بــ«إنـمــاء نــاطــور»؟ يقدم
فـ ـ ـي ـ ــاض ت ـ ـع ـ ـه ـ ـدًا ج ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا« .ج ـم ـي ــع
العناصر التي تضفي طابعًا تراثيًا
وجماليًا على املنتجع ،ستبقى في
مكانها من ضمنها سكة الحديد».
ربما يجد مخطط املـشــروع حماسة
ل ـ ـ ــدى ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،لـ ـك ــن الـ ـخـ ـشـ ـي ــة مــن
ت ـن ـف ـيــذه ع ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
ت ـ ـجـ ــربـ ــة املـ ـنـ ـتـ ـجـ ـع ــن ال ـس ـي ــاح ـي ــن
امل ـجــاوريــن لـلــديــر ال تبشر بالخير.
مـنـتـجـعــا الس ســال ـي ـنــاس ومــاري ـنــا

ش ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــدا ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاض امل ـ ـ ــاح ـ ـ ــات.
ح ـي ـن ـه ــا ق ـ ـ ــال أصـ ـح ــابـ ـهـ ـم ــا إن ـه ـم ــا
سيلتزمان بالقوانني واألعـ ــراف .ما
الـنـتـيـجــة؟ ش ـ ّـي ــدوا طـبـقــات ع ــدة ولــم
ي ـل ـتــزمــوا ب ـع ــدم االرتـ ـف ــاع ألك ـث ــر من
ت ـس ـعــة أم ـ ـتـ ــار .اس ـت ـب ــدل ــوا تــوظـيــف
أبـ ـن ــاء ال ـب ـل ــدة وجـ ــوارهـ ــا بـتــوظـيــف
العمالة األجنبية .أنـشــأوا ميناءين
سياحيني لليخوت والزوارق وخنقا
ّ
بينهما ميناء الصيادين .هنا ،يؤكد
فـيــاض أن «الكنيسة عنصر ضامن
لـلـكــل ،لـنــاحـيــة الـتــوظـيــف واالل ـت ــزام
بــالـضــوابــط البيئية فــي اإلن ـش ــاءات
وإدارة املنتجع».

يؤكد أصحاب المشروع
أنهم سيحافظون
على المميزات
الطبيعية فيما يشتمل
المخطط على تفاصيل
تغير معالم المنطقة

