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الستائر
أنواع ونماذج

ما هً أنواع الستائر وكٌفٌة اختٌار الحق منها؟

1.
2.
3.

مٌزات االسم 
العناصر الرئٌسٌة 
مغناطٌس 
الثموب 
نوع 
التفاصٌل الدلٌمة لالختٌار 
خٌارات فً الداخل 

فً ولت من األولات  ،كان ٌكفً الناس لتغطٌة النوافذ مع ستائر من نسٌج عادي  ،وكانوا ٌشعرون بالفعل بالحماٌة من أشعة
كثٌرا
متوترا
.الشمس وآراء اآلخرٌن .الجانب الجمالً للمضٌة لٌس
ً
ً
كانت هنان مفاهٌم مثل نمط التصمٌم الداخلً. .إصالحات جمٌلة بمشاركة مواد بناء جدٌدة قد غٌرت حٌاة اإلنسان الحدٌث
ٌجب أن ٌكون وٌندوز أٌضا فً روح العصر .فً بعض األحٌان  ،تحتل األلمشة المصنوعة من المماش الجدار بأكمله وتصبح
العنصر األكثر أهمٌة فً الداخل .إن النوافذ المصممة بشكل متناغم تسعد دائ ًما العٌن  ،والستار البلٌد الذي ٌغطً الزجاج
ٌ.تسبب فً نفس الجو الممل

مٌزات االسم
كماعدة عامة  ،ال ٌموم األشخاص دائ ًما بتحدٌد عناصر زخرفة النوافذ بشكل صحٌحٌ.مكنن فً كثٌر من األحٌان سماع الستائر
.التً تسمى "الستائر"  ،والستائر " -الستائر" .النظر فً الفرق بٌن هذه المفاهٌم

الستائر
هذا اسم عام ٌعنً أي ستارة على النافذة .باإلضافة إلى صفائح المنزلمة النسٌجٌة  ،تشمل هذه األلواح العمودٌة الرومانٌة ،
األسطوانة وأنواع أخرى من الستائر .غالبا ً ما تشكل الستائر بنٌة متعددة األبعاد ألنواع مختلفة من األلمشة :األورجانزا ،
.المخمل  ،الحرٌر

 ،.التماطات  ،الكشكشة  pelmetsكل هذا ٌمكن أن ٌكمل مع

الستائر
تصنع أنواع مماثلة من ال ستائر من األلمشة الرلٌمة  ،كما تطبك مواد شفافة وشفافة :شبكات  ،تول  ،األورجانزاٌ .مكن دمج
الستائر مع المنسوجات األخرى  ،فهً وحدها ال تحل مشكلة الحماٌة من الضوء .إذا كان النسٌج الشفاف هو زخرفة النافذة
.الوحٌدة  ،فإنه ٌتم تثبٌته على الحافة وإزالته أبدًا .بالم ناسبة  ،تم استدعاء الستائر فً اآلونة األخٌرة بمضبان الستارة

ألبسة جاهزة
لٌست جمٌلة . Portieresورلة نافذة كثٌفة  ،مع أو من دون بطانة  ،هو الستارة .فً الماضً  ،ما ٌسمى فمط الستائر الباب
فحسب  ،ولكن أٌضا وظٌفٌة  ،فإنها ٌمكن أن تمنع دخول الضوء تما ًما إلى الغرفة.لخلك التظلٌل  ،لٌس من الضروري اختٌار
فً كثٌر من األحٌان عن طرٌك  Portieresاأللمشة الشدٌدة الثمٌلة ٌ ،مكن أن تكون خفٌفة  ،ولكن كثٌفة فً البنٌةٌ .تم تكمٌل
.العناصر الزخرفٌة األخرى

الستائر
هنان العدٌد من الشكون المرتبطة بهذا المصطلح .فً بعض األحٌان ٌسمون جمٌع الستائر على النوافذ  ،مسترشدٌن بكلمة
"ستارة" باللغة الروسٌة وٌتجاهلون االسم الفرنسً "ستارة" .ولكن غالبا ما تستخدم للستائر المصٌرة  ،والمنسوجات نافذة
.المطبخ أو الستائر  ،منمنمة كحٌاة رٌفٌة

العناصر الرئٌسٌة
لتزٌٌن النافذة  ،وتصمٌمها تحت الدٌكور العام للغرفة  ،هنان حاجة إلى تفاصٌل مختلفة  ،والتً لها أسماء محددة .دعونا
.نحاول معرفة بها

ستارة
الصف األول المرئً  Lambrequin ،نسٌج زخرفً ٌ ،مع فً الجزء العلوي من الطنف على طول النافذة بأكملهاٌ .حتل
مختلفة  ،لكنها دائما أنٌمة ٌ Lambrequinsلٌه الستائر والتول .لد ٌكون لها طٌات  ،الكشكشة  ،أو حتى النسٌج .تبدو
.وجذابة .وهً متصلة بحواف الطنف أو ألمشة الستائر
ال ٌنصح بهذا الدٌكور للتركٌب فً السقوف المنخفضة  ،على الرغم من أن النموذج المختار بشكل صحٌح لن ٌقلل من
أنٌمة أو بالكاد ملحوظة أو فاخرة مترفة ومبهرة .لٌس لدٌهم أي ٌ Lambrequinsمكن أن تكون .الحجم المرئً للغرفة
.هدف عملً  ،هدفهم هو إنجاز متناغم ومتوازن لزخرفة النافذة

.دعونا نركز على كل واحد منهم  lambrequins.هنان عدة أنواع من
ٌتم تجمٌعها  ،مع طٌات واضحة  ،نسٌج متدلً للٌالً ٌ ،مع أفمٌا ً  lambrequin.النوع األكثر شٌوعا من SMAD.
صغٌرا وٌخلك صفًا ال تشوبه شائبة من دوائر نصف دائرٌة ملفوفة أو  Svagiعلى طول الحوافٌ .مكن أن ٌكون
ً
).كبٌرة (من واحد إلى ثالثة



.خٌارات غٌر متناظرة مناسبة تماما هنا

هذا نوع آخر من الالمبرٌكٌن  ،ولكنه ال ٌنثس  ،بل على العكس ٌ ،صنع على أساس جامد  ،حتى فً الركٌزة .باندو
 ،.وغالبًا ما ٌكون له حافة بارزة وٌمكنه إخفاء الحواف تما ًما



لٌنة  ،معلمة على جانبً النافذة وتشٌر إلى حدودها lambrequin .العناصر النهائٌة من ).جابوت (دي جابوت
.غالبا ما تبدو مائلة  ،مع طٌات  ،تشبه جابو



هذه الساللة تشبه الرتوش بطٌات متماثلة .على تكوٌن النافذة تحتل مكانا مركزٌا العلٌا.هذا هو عنصر .ربطة عنق
 ،.تتدلى  ،فإنه ٌمسم النافذة إلى لسمٌن  lambrequinزخرفً ٌمع فً وسط



وضعت جنبا  jabotلٌنة  ،متناظرة  ،مطوٌة التفاصٌلٌ .بدو وكأنه اثنان دي  lambrequinعنصر ل .كوكوٌل
.إلى جنب  ،جنبا إلى جنب لبعضهم البعض



ٌنتشر النسٌج الطوٌل المكسو باللف على الحواف مرة أو أكثر  ،وٌتدلى بشكل جمٌل فً دوائر نصف Perekidy.
.دائرة  ،وٌنتهً بأطراف غٌر محكمة على جانبً النافذة



هدب
 ،.أصحاب لٌنة  sheathe ،pelmetsصغٌر فً العرض  ،ولكن طوٌلة جدا  ،وجمع شرائط من المماش  ،والتً الستائر

التقط
األجهزة التً تحمل الستائر فً النسخة الٌومٌة المفتوحة .وهً تمع على جانبً النافذة وتصلح الستائر المنزلمة .على نافذة
صغٌرة ٌمكن أن ٌكون هنان ستارة واحدة  ،ثم ٌتم تعٌٌن بٌن اب على جانب واحد .هذه التفاصٌل ناعمة أو صلبة  ،على أي
.فً ثلث المسافة من األرض  Tiebacksحال  ،إنها تزٌن الستائر بشكل مثالًٌ .تم تعٌٌن

مغناطٌس
عرض جمٌل من العناوٌن الرئٌسٌة للصحف  ،وتستخدم على الستائر الخفٌفة أو تولٌ .تكون الدٌكور على شكل زهور ،
.وفراشات  ،ودبابٌس  ،وأرلام هندسٌة من مغناطٌسٌن ٌ ،تم تثبٌت الستار بٌنهما فً المكان الصحٌح

الثقوب
لطع معدنٌة مستدٌرة مع وجود ثمب فً المركز.أنها تأتً بألوان وأحجام مختلفة  ،وٌتم اختٌارها لنبرة المنسوجاتٌ .مكن أن
مسطحة  ،والمشاركة فً التماطات  ،ولكن فً معظم األحٌان  lambrequinsتعمل األحجار الكرٌمة كعناصر زخرفٌة على
.أنها تمع على الجزء العلوي من الستائر بحٌث ٌمر الطنف جولة رلٌمة من خاللهم

.لد اخترلت أنبوب الكورنٌش  portiereفً مثل هذا األداء ٌ ،بدو أن

نوع
إذا لررت تعلٌك الستائر على النوافذ ٌ ،جب علٌن معرفة الوظائف التً ستؤدٌها .أولئن الذٌن ال ٌحبون الحصول على أشعة
الشمس األولى  ،سٌفضلون الستائر السمٌكة .فً غرفة مع إصالح منمنمة عند اختٌار الستائر  ،من الضروري النظر فً

اتجاه التصمٌم الداخلً .مراوح الغرف المجانٌة البسٌطة ستحب المنتجات الٌابانٌة أو المدرفلة .بعد دراسة وصف كل نوع من
.أنواع الستائر ٌ ،مكنن أن تمرر بنفسن أًٌا منها ٌناسب الممصورة الداخلٌة المحددة

كالسٌكً
نظرا لتنوع األلوان والملمس والنسٌج
ستائر تملٌدٌة منزلمة مصنوعة من لماش ناعم .وهً مناسبة لجمٌع األنماط تمرٌبًا ً
واألسلوب والعناصر الزخرفٌة .تغطً الستائر الكالسٌكٌة عرض النافذة بالكامل وتتدلى من السمف إلى األرض .فً معظم
 ،.الشائكة  ،هامش  lambrequinاألحٌان ٌتم استكمالها بتل شفاف.العدٌد من البورترٌه تزٌن

اللغة الفرنسٌة
الستائر الفرنسٌة هً تراث من البارون  ،فهً تبدو أبهى ورسامة  ،ال ٌمكن للمسرح الوحٌد االستغناء عنهاٌ .تم ترتٌب
الستائر على شكل ستارة رأسٌة جمٌلة  ،ممسمة إلى ألسام  ،والتً ٌتم تشكٌلها بمساعدة أسالن خاصة وتعمل فمط فً وضع
.مستمٌم

النمساوي
ظهرت الستائر النمساوٌة فً منازل فٌٌنا فً المرن الثامن عشر  ،والٌوم ٌمكن العثور علٌها فً جمٌع البلدان األوروبٌة .فً
الش كل الموسع  ،هً عبارة عن لماش صلب  ،ممسم إلى عدة ألسام رأسٌة  ،والتً تصبح مرئٌة فمط أثناء رفع الستارة .مع
مساعدة من لسم الحبال الضخمة تبدأ فً ثنى الماع  ،والجزء العلوي من لماش ال ٌزال على نحو سلس .كلما ارتفعت الستارة
ٌ.رتفع عدد األلسام

الرومانٌة
تبدو الستائر الرومانٌ ة مغلمة كخلفٌة صلبة مع شرائح مستعرضة  ،والتً  ،عند رفعها  ،تشكل موجات طٌات موحدة جمٌلة.
لٌس فمط الكثٌفة  ،ولكن أٌضا األلمشة الرلٌمة  ،المواد شبه شفافة مناسبة إلنشائهاٌ .رتفع لماش مع الحبال.الستائر الرومانٌة
تزٌن النافذة بشكل جمٌل حتى فً المنافذ العمٌمة  ،ف هً جٌدة فً المطابخ  ،فً الغرف الصغٌرة  ،وتحرر المساحة من الستائر
.المورلة

 .إذا رغبت فً ذلن ٌ ،مكن دمجها مع الستائر الكالسٌكٌة الناعمة على النوافذ الكبٌرة

)اإلنجلٌزٌة (لندن

غالبا ً ما ٌتم الخلط بٌن هذا النوع من الستائر والنموش النمساوٌة  ،ولكن تتمٌز بعرض كبٌر من المماش  ،وبفضله تم تصمٌم
التصمٌم النهائً لٌس فمط مع الطٌات األفمٌة لأللسام  ،ولكن أٌضًا مع الطٌات الرأسٌةٌ .نتمً النموذج إلى فئة الستائر المتتالٌة
 ،.وتتبع آلٌة الرفع المتغٌرات الرومانٌة .الستائر هً اإلنجلٌزٌة ممتضبة وجذابة فً روعتها المحجوزة

اإلٌطالً
خارجٌا ً  ،تشبه الستائر مع لوحاتها الناعمة الطوٌلة األشكال الكالسٌكٌة .ولكن على عكس التملٌدٌة  ،ال ٌمكن فتحها بالكامل
بشكل دائم  ،وٌتم فتح النافذة فمط بمساعدة من  Portieresعن طرٌك السماح لضوء الشمس بالدخول إلى الغرفةٌ .تم إصالح
.العناوٌن الرئٌسٌة للصحف  ،والخطافات  ،والحبال  ،وسحبها إلى أركان الكورنٌش

الٌابانٌة
هم اللوحات ممتضبة فً اسلوب بساطتها .وتسمى أٌضًا بشاشات الشاشة أو اللوحاتٌ .تم إصالح النموذج على حواف خاصة
.تمر علٌها الحركة.من تحت المالبس مجهزة عامل الترجٌح .استخدم الٌابانٌون هذه الشاشة لتمسٌم الغرفة إلى عدة مناطك

المتداول
ٌأخذ النوع الكثٌفة من لطعة لماش مباشرة مع مركب ترجٌح فً الجزء السفلً الحد األدنى من المكان فً فتحة نافذة .لدٌها
آلٌة رفع خاصة  ،لابلة للطً لماش فً لفةٌ .مكن تثبٌت النظام فً الفتحة وفوق النافذة نفسها  -ثم ٌتم إخفاء بوابة النافذة تما ًما
خلف اللوحة  ،وستصبح الستارة امتدادًا للجدران .الستائر المتدرجة لها ألوان ومواد مختلفة  ،غالبا ما تستخدم البولٌستر مع
.إضافة األلٌاف الطبٌعٌة

)القطن أو الحبل (الشاش
ٌأتً من الماضً  ،منذ آالف السنٌن ولد تم استخدامه فً بلدان الشرق .الٌوم فً أوروبا  ،تعتبر الستائر المطنٌة Kisey
عصرٌة وعصرٌة وخاللة .فً معظم األحٌان ٌ ،تكون الشاش من خٌوط منسوجة ذات بنٌة مختلفة  ،على سبٌل المثال ،
أٌضا من الخرز الزجاجً  kiseiبولٌستر مع لمعان رومانسً  ،خٌوط منسوجة من الكتان أو الحرٌر الثمٌل .لد تتكون
واألصداف الملولبة من خالل خط الصٌدٌ .ستخدم هذا النموذج من الستائر لٌس فمط للنوافذ  ،بل إنه ٌخصص الغرفة أٌضًا أو
ٌ.زٌن الباب الداخلً

التفاصٌل الدقٌقة لالختٌار
عند اختٌار الستائر ٌ ،جب علٌن أوالً مراعاة حجم النافذة وحجم الغرفة .فالستائر الطوٌلة والواسعة والثمٌلة تجعل الغرفة
.أصغر  ،وخفٌفة ولصٌرة  ،على العكس  ،تزٌد المساحة
من الضروري االنتباه إلى أسلوب التصمٌم الداخلً  ،ألن النافذة المزٌنة بشكل خاطئ ٌمكن أن تفسد حتى تصمٌم الغرفة
.األكثر تكلفة

.اللون مهم أٌضًا فً تصمٌم النافذة

فً الغرف المظلمة ذات النوافذ إلى الشمال ٌ ،جب أن تكون الستائر خفٌفة ودافئة .األلوان المشرلة فً أسلوب فن البوب
تناسب كل من الغرفة المظلمة والخفٌفة  ،فهً جٌدة لألطفال والشباب .سوف ٌختار الناس ذو العملٌة الرومانسٌة الستائر بدون
اللون الرئٌسً  ،حٌث ٌعجبهم ا للون اللطٌف اللطٌف :الوردٌة  ،االرجوان  ،السلطة  ،المشطة  ،الفستكٌ .مكن للطبائع المندفعة
.أن تجعل نافذة النغمة فً الداخل  ،تلتمط المنسوجات الساطعة إلى الستائر

 ،بطانةٌ .مكنهم إما تزٌٌن وإضفاء الكمال : pelmets ،podhvaty ،اختٌار تكوٌن النافذة ٌ ،جب االنتباه إلى التفاصٌل
أو تدمٌر الداخلٌة .سوف تناسب وفرة من المجوهرات فمط بعض االتجاهات التارٌخٌة (البارون  ،الروكوكو  ،والكالسٌكٌة)
أو أنماط بروفانس  ،فٌنتاجن  ،شابً تشٌن .ولكن فً هذه الحالة ٌ ،نبغً اختٌار العناصر الزخرفٌة مع فهم الموضوع.إذا كنت
.فً شن  ،فمن األفضل أن ٌعهد نافذة للمصمم  ،وإال فإنه سوف ٌصبح موضوع تهٌج لعدة سنوات

فً غرفة المعٌشة
ال ٌنبغً أن تكون الغرفة حٌث ٌتم تلمً الضٌوف مملة ومجهولة الهوٌة .هذا هو المكان الذي ٌمكنن إظهار كل خٌالن .ولكن
إذا تم سكب هذا الخٌال على األثاث  ،والمجموعات  ،واألعمال الفنٌة  ،فٌجب أن ٌتم اختٌار الستائر بسهولة  ،دون أي
تجاوزات زخرفٌة  ،حتى ال تجذب االنتباه من العناصر الداخلٌة المهٌمنة .مع نغمات معتدلة من الجدران والمفروشات ٌ ،مكن
.تمٌٌز الستائر .فً الحاالت المٌاسٌة ٌ ،كون الفرق بٌن الستائر والجدار هو نغمتٌن

بالنسبة للماعة ٌ ،مكنن اختٌار مثل هذه األنواع من األلمشة مثل الشاش  ،والمنسوجات  ،والدٌكور .انهم ال جعدة  ،ال تتالشى
ٌ ،.مكن أن تضٌف الجالل وأنٌمة إلى الداخل
تبدو جٌدة على النوافذ والمخمل والصوف والمخمل  ،ولكن هذه األلمشة تجمع الغبار  ،ورعاٌتهم معمدة للغاٌة .فً هذه الحالة
ٌ ،.مكن أن ٌكون اإلخراج لماش صناعً

بعد الغسٌل ٌ ،جب أن ).تحتاج التصمٌمات الداخل ٌة ذات الطراز الرٌفً ونوافذ المطبخ إلى األقمشة الطبٌعٌة (القطن والكتان
.تكون على البخار وتنعٌمها لفترة طوٌلة  ،ولكن هذه األلمشة هً التً تخلك الدفء والراحة المنزلٌة فً الغرفة

الى غرفة النوم
فً غرفة النوم  -األلوان األساسٌة أو التنالضات ال تساهم فً االنغماس فً النوم .ظالل رلٌمة ٌ Halftonesتم اختٌار
وطٌات ناعمة وخطوط متموجة وألمشة مرٌحة دافئة  -كل ما تحتاجه لزخرفة النوافذ فً غرفة النوم .ال تحتاج هذه الغرفة إلى
الكثٌر من التفاصٌل  ،فهً ال تسمح بالتركٌز على الشًء الرئٌسً  -الصمت والسالم والتهدئة .غالبًا ما تكون األغطٌة أو
الوسائد متماثلة مع نغمات الستائر  ،ولكن ٌجب أن تكون خلفٌة الشاشة بضع نغمات ألل (أغمك)  ،إذا لم تكن المهمة هً أن
.تذوب تما ًما فً لون موحد

.اختٌار الستائر ٌ ،جب االنتباه إلى السحابات
ولكن بالنسبة لبعض األسالٌب  ،تكون األجهزة .أسهل طرٌقة لتعلٌق الكورنٌش هً ربط القماش على خطافات أو مقاطع
األخرى مناسبة  ،على سبٌل المثال  ،مغناطٌسات وشرائط وربطات عنك .من األفضل تركٌب شبكة نسٌج كثٌفة جمٌلة على
.شكل طٌات متماثلة مع ثموب أو حلمات كبٌرة  ،مترابطة من خالل الكورنٌش المستدٌر

خٌارات فً الداخل
ٌ.عتمد مظهر الستائر على تصمٌم الغرفة  ،وطعم المالن والغرض من الغرفة
.أنماط مختلفة تشكل صورتك من نافذة الدٌكور
التصمٌم المتطور لنافذة الخلٌجٌ.تم استخدام عدة ألوان من األلمشة الناعمة  ،التً زٌنت مع .الكالسٌكٌة
 ،شرابات والشاحنات الصغٌرة .تبدو جٌدة اإلصدار الكالسٌكً من الستائر الشوكوالته للمكتبlambrequins .
.البساطة فً التنفٌذ  ،ولكن فً نفس الولت األنٌك الساتان ٌ ،ؤكد على الذوق السلٌم ولابلٌة العرض من المالن



ٌ.فضل طراز الدور العلوي الستائر الرومانٌة أو األلمشة الطبٌعٌة البسٌطة دون زخرفة وألوان زاهٌة .دور علوي



الستائر تملٌد المدٌم  ،مصنوعة من األربطة من الموام المختلفة .الحل األمثل هو مجموعة من الستائر .رث شٌك
.ثالثٌة األبعاد  ،مزٌنة باأللواس والكشكش الممٌزة لهذا االتجاه



لتزٌٌن النافذة فً هذا النمط  ،ستحتاج إلى اثنٌن من اللوحات وتول بسٌط .أي عناصر تعمٌد  ،الطنف .فن البوب
.أنٌمة وغٌرها من التفاصٌل .وفً الولت نفسه  ،تلفت النافذة االنتباه إلى صورة جذابة متعددة الموضوعات



بٌن السترات الشتوٌة من الستائر النمساوٌة والستائر ٌ Provenceجمع التصمٌم الرٌفً المرٌح فً .بروفانس
.الفاتحة مع عناصر من "األكمام األسمف"  ،مما ٌخلك حج ًما أنٌمًا



الستائر  -زخرفة جمٌلة من أي الداخلٌة  ،باإلضافة إلى أنها توفر من الشمس والعٌون المتطفلة .نافذة جمٌلة التصمٌم سوف
ٌ.رضً أكثر من عام واحد
.كٌفٌة اختٌار الستائر  ،انظر الفٌدٌو التالً

قٌم هذا المقال
م ش ا ر ك ت ه ا م ع ا أل ص د ق ا ء

ما هو لبنة "لٌغو"؟

إنتاج انطىب "نيغى" ألنفسهم وفكشج عمم
أنىاع انطىب انهيغى:

"قشميذ "نيغى

" "Legoأمثهح نألعمال من نثنح

ما يجة االنتثاه إنيو أثناء اإلنتاج؟
كيفيح اختياس انمعذاخ انالصمح
إلنتاج انطىب "نيغى"؟
افعلها بنفسن

نجعم ششيحح أطفال

افعم تنفسك أقفال انثاب إصالح

كيفيح خياطح وسقح عهى ششيط مطاطي في سشيش أطفال
كيفيح صنع

كيفيح جعم كعكح من انمناشف تيذيك؟
أنعاب عيذ انميالد من انمخاسيط تيذيك؟

تأيذينا
تيذيك؟

تعلٌمات
إضافة

ٌوصً القراءة

ستائش مضدوجح :قىاعذ االختياس وانتشكيثاخ
اختياس انستائش ننىافز اثنين
ستائش مفصهيح :ميضاخ وتصميم وتكنىنىجيا انتصنيع
ستائش قصيشج :مشاجعح نهنمارج حتى طىل عتثح اننافزج
اننمارج األصهيح وغيش انعاديح نهستائش
ستائش انفيهكشو :أنىاع وميضاخ وأمثهح من نافزج انذيكىس
انستائش عهى األتىاب واألقىاط :األنىاع واالختياساخ
انمختاسج
ستائش اننخثح :نمارج حصشيح

ستائش األوسجانضا :انميضاخ واالختياس
.المعلومات الممدمة ألغراض مرجعٌة .بالنسبة لمضاٌا اإلنشاء  ،استشر أخصائًٌا دائ ًما

لبنة
أسمنت
مؤسسة
مواد التشطٌب
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