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 فى عدد ديسمبر

 زيارة وزير الصحة لمنتينغرو كنان حرباوفج  للبالد 

  استضافة وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان لسفير أزربيجان و الوفد

 المرافق له

  استضافة وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان لمسؤلى شركة االدوية

 القطريه

  استضافة السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان للمريض الباكستانى

 الذى أجرت له عمليه نقل االعضاء بالبالد

 المرضى الصومالين الذين تم عالجهم  فى البالد 

  زيارة نائب  وزير الصحة,المجتمع,التنميه,الجنسيه ,كبار السن,االطفال

 التنزانى الدكتور فاوستينا ندوقوليال للبالد

 زيارة وفد الصحة االردنى  للبالد 

  اجتماع منظمة التعاون االسالمى 

  اجتماع منظمة التعاون االسالمى التقيمى لمركز اللقاحات 

  زيارة المشاور االقتصادى لسفارة جمهورية آيران االسالميه بانقره

 لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى

  زيارة الملحق الصحى  لسفارة اليمن الدكتوره رانيا عبد الكريم الجنيد

 لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى

  مؤتمر بنقالدش الزدهار الصناعة الدوائيه  و بحث احتماالت  التعاون فى

 المجال  مع تركيا

  زيارة سفير البانيا السيد قانتى غزالى لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد

 االوربى

 تدريب الكوادر الصحيه للنجر ا لنظام تعقيب المرضى 

 تدريب الكوادر الصحيه لملدوفا 

 تدريب الكوادر الصحيه الباكستانيه 

  اجتماع الدفاع االستشارى المشترك لتقديم مسودة تقرير تركيا و منظمة

 حلف شمال االطلسى)الناتو(

 الكوادر الصحيه االجنبيه  التى يتواصل تدريبها فى البالد 

  اجتماع عرض  تقرير مساعدات التنميه للبالد لمنظمة التعاون االقتصادى

 و التنميه

 اجتماع ورشه عمل مشروع السودان 

 االجتماع االستشارى التفاقيه حماية  احصائيات نظام المعلومات الوبائى 

 اجتماع لجنة المنطقة االوربيه لمنظمة الصحة العالميه 

 اجتماع ورشة عمل مجموعة العشرين للتعاون االقتصادى و المالى 

  عالج المرضى االجانب فى البالد 

  عالج المرضى االجانب بالبالد 

نشرة الصحه للعالقات الخارجية و 

 االتحاد االوربى

 

 

باسم وزارة الصحه للجمهورية التركيه 

 مديرية العالقات الخارجية و االتحاد االوربى 

  

 

 الدكتور سالمى كلج 

 المدير العام

 

  لجنة التحرير

 الدكتور سالمى كلج 

 عارف جاتين

 مظفر زنقين

 

 المحررين

 عارف جاتين

 اطنج اطاالى

 سفيم مفتواغلو

 

  العدد  57  —ديسمبر  2017

 

 تنشر شهريا

 

 

  العنوان 

Bilkent Yerleşkesi 

Üniversiteler Mah.  

Dumlupınar Bulv. 6001. Cad.  

Kat: 6 06800 Çankaya 

Ankara/Türkiye 

Tel: +90(312) 585 6666 - 585 6700 

 

facebook.com/disabgm 

twitter.com/disabgm 

http://disab.saglik.gov.tr 
 



 

  3 

 16حرباوفج  و اللقاء مع نظيرة السيد الدكتور احمد دميرجان   لموافقق 

 .2017نوفمبر

فى صدد اللقاء تم طرح مقوضقوعقات القتقعقاون القمقشقتقرك فقى القمقجقال 

 الصحى .

مقنقتقيقنقغقرو –تم اجتماع اللجنة االقتصاديه المشتركه للفترة الرابعه تركيقا 

 .2017نوفمبر  17-16بانقره الموافق 

 فى هذا الصدد تمت مشاركة وزير الصحة لمنتينغرو السيد كنان 

 زيارة وزير الصحة لمنتينغرو كنان حرباوفج  للبالد

2 
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 استضافة وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان لسفير أزربيجان و الوفد المرافق له

تقبل  السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان الزيارة القوديقة لسقفقيقر 

أزبيجان بانقرة السيد حضر ابراهقيقم,القمقسقتقشقار القسقققافقى السقيقد نقجقيقب 

  2017نوفمبر 22نصيباوفا و الوفد المرافق له الموافق 

فى صدد اللقاء تم طرح موضوع االطباء الذى تم انتسابهم للبالد لقدراسقة 

 التخصصات العليه الطبيه بحصولهم على  منحة حكوميه من بالدهم.

 استضافة وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان لمسؤلى شركة االدوية القطريه

تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احقمقد دمقيقرجقان وفقد مسقؤلقى شقركقه 

 . 2017نوفمبر  22االدوية القطريه الموافق  

تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احقمقد دمقيقرجقان وفقد مسقؤلقى شقركقه 

 . 2017نوفمبر  22االدوية القطريه الموافق  
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و صرح ايضأ عن مدى سعادته بشقفقاء القمقرضقى االجقانقب القذيقن يقتقم 

 عالجهم بالبالد و عودتهم لبالدهم

تقدمت اسرة المريض بالشكر لوزارة الصحة للجمهورية التركقيقه و كقل 

لمن ساهم فى عالجه وتم التطرق للعالقات القحقمقيقمقة مقنقذ القققدم  بقيقن 

 البلدين .

تقدم المريض الباكستانى و عائلته الذى اكمل عالجه فقى مقجقال زراعقه 

االعضاء فى صدد التعاون فى المجال الصحى بقيقن القبقلقديقن خصقوصق  

بمجال السياحة العالجيه بقزيقارة السقيقد وزيقر الصقحقة القدكقتقور احقمقد 

 دميرجان حقيقث تقققدم السقيقد القوزيقر بقتقمقنقيقاتقه لقه بقالشقفقاء  القعقاجقل 

 

استضافة السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان للمريض الباكستانى الذى أجرت له عمليه 
 نقل االعضاء بالبالد

الذى شارك فيه السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان ,السيد وكيقل 

الصحة البرفسر الدكتور أيوب قومش و السيد سفير الصومال بانقره جما 

 عبدهللا محمد.

مرافق لهم من عاصمة الصومال مقديشو فقى  34جريح  و  35تم تخلية 

 حادث االنفجار االخير للعالج بالجمهورية التركيه 

من الجرحى و مرافقيهم فى مستقشقفقى ققلقهقانقه لقلقتقعقلقيقم و  10تم عالج 

 البحوث حيث تم ارسال المرضى الى بالدهم بقعقد مقراسقم حقفقل القوداع 

 

 المرضى الصومالين الذين تم عالجهم  فى البالد
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. حيث تقم لقققاء  2017نوفمبر  17-13التبغ و تبادل الخبرات الموافق  

الوفد ايض  بالسيد وكيل الصحة التركيه البرفسر الدكقتقور أيقوب ققومقش  

 . 2017نوفمبر  16بمائدة االفطار بدار االطباء الموافق 

فى صدد اللقاء تم التطرق للتعاون فى المجال الصقحقى و اهقمقيقة تقبقادل 

 الخبرات .

تمت زيارة وفد الصحة االردنى برئاسة رئيس اللجنة الصحيه بالبرلقمقان 

االردنى  البرفسر ابراهيم بانى هان و خمسة من الخقبقراء بقتقنقسقيقق مقن 

مكتب منظمة الصحة العالميه لوزارة الصقحقة لقالطقالع عقلقى بقرنقامقج 

التحول الصحى و الشراكة بقيقن القققطقاع القعقام و القخقان ,القتقضقامقن 

 االجتماعى و التأمين الصحى ,االمراض الغير معديه و ضقبقط بقرنقامقج 

 

 زيارة وفد الصحة االردنى  للبالد

زيارة نائب  وزير الصحة,المجتمع,التنميه,الجنسيه ,كبار السن,االطفال التنزانى الدكتور فاوستينا 

 ندوقوليال للبالد
تمت زيارة السيد  نائب  وزير الصحة,المجتمع,التنمقيقه,القجقنقسقيقه ,كقبقار 

السن,االطفال التنزانى الدكتور فاوستينا ندوقوليال, ومديقر مقكقتقبقه السقيقد 

ارناستو ادورت ماهاوى  و ادورت نازال مبانقا لوزارة الصحة القتقركقيقه 

للتفاكر فى موضوعات التعاون المشترك فى المجال الصحى  منها شقراء 

منطققه بقتقنقزانقيقا .انشقاء  23انشاء بنك الدم فى 2سيارة اسعاف و  400

معهد طبى للتأهيل  و تصنيع االدوية و المستلزمات الطبيه  المقوافقق  77

 . 2017نوفمبر  4-11

تم اللقاء السيد نائب وزير الصحة التنزانى مع نظيره السقيقد احقمقد بقهقاء 

حيث شقارك بقالقمقققبقلقه السقيقدة سقفقيقرة 2017نوفمبر  6اوتكان الموافق 

 تنزانيا بانقره اليزبيز كيوندو

فى صدد اللقاء  تم التطرق لزيارة السيد رئيس الجمهوريه التركيه لتنزانيا 

و االتفاق على نن االتفاقيه  السنائيه بين القبقلقديقن  2017فى مطلع يناير 

 للتعاون فى المجال الصحى و البدء فى تفعيلها
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حيت اطلعت اللجنة التوجيههيه المعنقيقة بقالصقحقة فقى مقنقظقمقة الصقحقة 

العالميه برئاسة الخمسة دول على االعمال التى تقدمت بيهقا خقالل القعقام 

و تقييم المقترحات للفعقالقيقات القمقخقطقط عقمقلقهقا بقالقعقام  2016-2017

2017-2018. 

تم التركيز ايضأ على جدول اعمال  اجتماع اللجنقة القتقوجقيقهقه الصقحقيقه 

 7-6لمنظمة التعاون االسالمى بمشاركة سته وزراء للصحقة  القمقوافقق 

 بالمملكة العربيه السعوديه . 2017ديسمبر

تم االجتماع السانى عشر للجنة التوجيهيه المعنقيقة بقالصقحقة فقى مقنقظقمقة 

 2017نوفمبر  7-6التعاون االسالمى برئاسة خمسه دول منسقه الموافق 

بالمملكة العربيه السعوديه بمدينة جده ,تمت المشاركة من الطرف التركى 

بوفد وزارة الصحة الذى يرئاسه السيد وكيل الصحة القبقرفسقر القدكقتقور 

أيوب قومش حيث تمت رئاسة الجلسة االولى و السانيه مقن االجقتقمقاع و 

 كتابة التقارير من الطرف التركى .

 اجتماع منظمة التعاون االسالمى 

تم االتفاق على العمل المشترك مع تركيا لتحضيقر مسقتقنقدات لقتقحقضقيقر 

مركز اللقاح باندونسيا ,لهذا الخصون تم االجتماع  القتقققيقمقى لقمقسقؤلقى 

المعاهد الطبيه و هيئة االدوية و االجقهقزة القطقبقيقه بقمقديقريقة القعقالققات 

 . 2017نوفمبر  14الخارجيه و االتحاد االوربى الموافق 

على حسب القرار الذى تم اتخذه باجقتقمقاع مقنقظقمقة القتقعقاون االسقالمقى 

لوزراء الصحة  بأنشاء مركز اللقاحات بقانقدونسقيقا حقيقث تقمقت مقذاكقرة 

 الموضوع فى صدد االجتماع

 اجتماع منظمة التعاون االسالمى التقيمى لمركز اللقاحات 
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زيارة المشاور االقتصادى لسفارة جمهورية آيران االسالميه بانقره لمديرية العالقات الخارجيه 

 و االتحاد االوربى 

حيث تم اللققاء مقع القمقديقر القعقام   2017نوفمبر  22االوربى الموافق  

السيد الدكتور سالمى كلج  و تم التفاكر فى موضوع  االدويه و االجقهقزة 

 الطبيه.

تمت زيارة الملحق الصحى لسفارة اليمن بانقره الدكتوره رانيا عبدالكريقم 

الجنيد لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى حيث تم القلقققاء مقع 

المدير العام السيد الدكتور سالمى كلج و شقارك فقى االجقتقمقاع مقمقسقلقى 

العالقات الدوليه لمديرية المستشفيات القعقامقه و مقمقسقلقى قسقم القخقدمقات 

 الصحيه .

زيارة الملحق الصحى  لسفارة اليمن الدكتوره رانيا عبد الكريم الجنيد لمديرية العالقات 

 الخارجيه و االتحاد االوربى

تمت زيارة المشاور االقتصادى لسفارة جمهورية آيران االسالميه بانقققره 

 السيد على رزا جعفر اوغلو لقمقديقريقة القعقالققات القخقارجقيقه و االتقحقاد 

 

 فى صدد اللقاء تم التفاكر فى الخصون التاليه

ارسال فريق تقنقى النشقاء مسقتقشقفقى الصقحقراء بقمقديقنقة عقدن,احضقار 

المجموعة السانيه من جرحى تعز لعالجهم بالقجقمقهقوريقة القتقركقيقع,انشقاء 

مركز  االعضاء الصناعيه باليمن والتعاون فى موضوع تدريب القكقوادر 

 الصحيه اليمنيه من خالل وزارة الصحة التركيه فى الجمهورية التركيه.

تم تنظيم مؤتمر ازدهار بنقالدش للصناعة الدوائي واحقتقمقاالت القتقعقاون 

نوفمبقر  15بالخصون مع الجانب التركى بانقره بفندق مريوت الموافق 

بتنسيق من سفارة بنقالدش  الذى شقارك فقيقه عقدد مقن مقمقسقلقى  2017

الوزارات منها وزارة الصحة.وزارة العمل و الشؤون االجتماعيه ,جمعية 

االستخدام فى مجقال  الصقنقاعقة القدوائقيقه و هقيقئقة الصقنقاعقة القدوائقيقه 

 لبنقالدش.

 مؤتمر بنقالدش الزدهار الصناعة الدوائيه  و بحث احتماالت  التعاون فى المجال  مع تركيا

شارك من وزارة العمل و الشؤون االجتماعيه نائب الوزير السيد اورهان 

ين ,رئيس هيئة االدوية و االجهزة الطبيه السيد حقققى ققورسقوز ,سقفقيقر 

بنقالدش بانقرة السيد عالمه صديق و ممسلى مديرية العالقات القخقارجقيقه 

 و االتحاد االوربى.

فى صدد المؤتمر تم عرض تفصيلى عن التطور الذى حقدث فقى مقجقال  

الصناعة الدوائيه  و بحث فرن التعاون المشترك بين الطرفيقن كقمقا تقم 

 ايض  اللقاء السنائى بين شركات االدوية التركيه مع مسؤلى بنقالدش.
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 تدريب الكوادر الصحيه للنجر النظام تعقيب المرضى

زيارة السيد مسستشار الصحة النجر الدكتور صقالقحقه ,القدكقتقور سقاالى 

حمدو و مندوب الصحة محمد قومور لمقديقريقة القعقالققات القخقارجقيقه و 

 . 2017نوفمبر  22االتحاد االوربى  الموافق 

فى صدد اللقاء تم التطرق لموضوع عالج مرضى النجر وموضوع  اليه 

كيفيه استخدام النظام االلى لتعقيب المرضى  الذى تم ذكقره فقى اتقفقاققيقه 

التعاون فى المجال الصحى و مجال العلوم الطبيه التى تم توقيعها بتاريق  

 بين حكومتى الجمهورية التركيه و جمهورية النجر. 2013يناير  8

تعزيز مجاالت التعاون الصحى فى نطاق اتفقاققيقة القتقعقاون  فقى مقجقال 

 الصحه  و العلوم الطبيه.

تمت زيارة السيد سفير جمهورية البانيا قانتى غزالى لمقديقريقة القعقالققات 

حيث تم القتقفقاكقر  2017نوفمبر  5الخارجيه و االتحاد االوربى الموافق 

 فى موضوع عالج مائة من مرضى البانيا فى الجقمقهقوريقة القتقركقيقه  و 

 

 زيارة سفير البانيا السيد قانتى غزالى لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى
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 تدريب  الكوادر الصحيه لملدوفا

-16فى صدد زيارة السيد رئيس الجمهورية التركيه  لباكستان القمقوافقق 

تم توقيه اتفاقية التعاون المشترك فى المجال الصحى   2016نوفمبر  17

لدعم  برنامج نظام التحول الصحى و تبادل الخبرات , بناء على اتقفقاققيقة 

التعاون  الصحى التى تتضمن تدريب االطباء , المقسقاعقديقن القطقبقيقيقن , 

الممرضات, الكوادر الصحيه التقى تقتقعقامقل مقع القحقاالت القطقارئقه  و 

مقن القكقوادر  170التدريب فى مجال مختبقرات االدويقه , تقم تقدريقب 

 الصحيه الباكستابية فى البالد .

من الكوادر الصحة على شكل اربقعقة دورات فقى مقركقز  20تم تدريب 

اورال  لتدريب االستجابة السريعه للطؤارى و االفقات  بقمقديقنقة ازمقيقر 

 . 2017ديسمبر  2-نوفمبر  19الموافق 

العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى حيث تمت مقراسقم احقتقفقال تقققديقم 

الشهادات لهم بمشاركة مديرية العالقات  الخارجقيقه و االتقحقاد االوربقى 

 . 2017نوفمبر  16الموافق 

 تدريب الكوادر الصحيه الباكستانيه

 محتوى برنامج التدريب:

 تشكيل الخدمات الصحيه للطؤارى فى البالد 

  و انواع االسعافات المستخدمه بازمير 112تعريف خدمات االسعاف 

 ادارة الحدث بمكانه  و االسعافات االوليه للمريض 

 تعريف كيفية استخدام معدات االسعاف و تطبيقها 

 )تسلسل عالج دعم الحياه االساسى ) االنعاش القلبى و الرئوى 

 عرض و تطبيق محاضرات لدعم الحياه االساسى 

 سناريوهات توقف القلب  و الرئه 

 اسعافات مصابين الحوادث 

 سناريوهات ادارة  الحوادث الصدمات  وفقد الوعى 

 متالزمة السحق العضلى و الهيكل العظمى 

 خطة المستشفى لالفات 

 تطبيق ادارة الحاالت الطارئه 

 تطبيقات االنقاذ و ادارة الحدث فى مكانه 

 يتم تدريب الكوادر الصحيه نظري  و عملي  فى المجاالت اعالها 

تم تدريب الكوادر الصحيه  فى مجال  االسقتقجقابقة السقريقعقة لقلقطقؤارى 

واالفات فى مركز أورال للتدريب بمدينة أزمقيقر بقالقتقعقاون مقع مقنقظقمقة 

 التعاون و التنسيق التركيه ,مديرية الخدمات الصحيه للطؤارى و مديرية 

تم عرض معلومات  االستجابه للطؤارى و االفات و االمراض القمقعقديقه 

من طرف مسؤلى وزارة الصحة لمسؤلى حلف شمال االطلسى من خالل 

االجتماع الذى تم تنسيقه من ققبقل  وزارة القخقارجقيقه و هقيقئقة االركقان 

 العامه .

تم االجتماع االستشارى المشترك لتقييم مسودة التقرير القتقركقى بقرئقاسقة 

بمشاركة مسؤلى منظمقة  2017نوفمبر  17-16هيئة االركان   الموافق 

حلف شمال االطلسى ,بمشاركة مديريه خدمات الطؤارى,مديرية الصحقة 

 العامه  و مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى.

اجتماع الدفاع االستشارى المشترك لتقديم مسودة تقرير تركيا و منظمة حلف شمال االطلسى

 )الناتو(
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 الكوادر االجنبيه التى تواصل تدريبها فى البالد

  
تتواصل برنامج التدريب كمشاهد للكوادر الصحيه االجنبية فى البالد فقى 

نطاق االتفاققيقات القسقنقائقيقه بقيقن القبقلقديقن  فقى مسقتقشقفقيقات القتقعقلقيقم و 

 2017نققوفققمققبققر  30كققادر مققنققذ  311الققبققحققوث ,حققيققث تققم تققدريققب 

 الماضى  .ومازال سالسه منهم يواصلون برنامج التدريب.

 

 عالج المرض االجانب بالبالد

 
القخقان بقالقخقدمقات  3359على حسب القانون   2017نوفمبر 30منذ 

مقريقض تقم  691مقريقض  و  143تم عالج      14الصحيه  المادة 

 عالجهم فى حيز االتفاقيه السنائيه و البرتكول 

 مريض اجنبى بالبالد . 834تم عالج 

اجتماع لجنة المنطقة االوربيه لمنظمة الصحة 

 العالميه

 
تم اجتماع لجنة المنطقة االوربقيقه لقمقنقظقمقة الصقحقة القعقالقمقيقه بقتقفقلقس 

 .2017نوفمبر  29-28غرجستان  الموافق 

شارك فى االجتماع مسقؤلقى مقديقريقة القعقالققات القخقارجقيقه و االتقحقاد 

االوربى,رئيس هيئة االدويه و االجهزة الطبيه  الدكتور حقى ققرسقوز و 

 ممسلى اللجنة االوربي لمنظمة الصحة العالميه.

االجتماع االستشارى التفاقيه حماية  

 احصائيات نظام المعلومات الوبائى

 
بمقر مديرية الصحة العامة   2017ديسمبر  1فى صدد االجتماع الموافق 

تم عرض القمقعقلقومقات عقن مقوضقوع حقمقايقة االحصقائقيقات  و نقظقام 

المعلومات الوبائى لمدير الصقحقة القعقامقه القبقروفسقر القدكقتقور عقرفقان 

شانجان ,مركز ضبط و حمايه االمقراض االوربقى ونقظقام القمقعقلقومقات 

الوبائى. فى صدد االجتماع  تم عرض كيفية تشغيل النظام و تقم عقرض 

المعلومات لتوقيع االتفاقيه مع الطرف ل\المستقبل للقمقعقلقومقات القوبقائقيقه 

مديرية الصحة العامه,حيث يتم ارسال االتفاقيه للمركز االوربى لضبط و 

 تعقيب االحصائيات الوبائية تم توقيعها.

اجتماع ورشة عمل مجموعة العشرين 

 للتعاون االقتصادى و المالى

 
شاركت مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى فى اجتماع ورشقة 

نوفقمقبقر  2عمل مجموعة العشرين للتعاون االقتصادى و المالى الموافق 

بوزارو الماليه حيث تطرق فى صدد االجتماع على موضوعات   2017

 التعاون و ما يخن البالد  بعد تسليم رئاسة من المانيا لدولة االرجنتين .

اجتماع عرض  تقرير مساعدات التنميه للبالد 

 لمنظمة التعاون االقتصادى و التنميه

 
بتنسيق من منظمة التعاون و التنسيق التركيه التابعه لرئاسة القوزارء تقم 

تنظيم اجتماع لعرض تقرير المساعدات التى تقدم للدول الناشئه و القغقيقر 

متقدمه من قبل المؤسسسات القمقخقتقلقفقة فقى القبقالد  لقمقنقظقمقة القتقعقاون 

 االقتصادى و التنميه.

فى مبنى منظمة التعقاون  2017نوفمبر   24تم تنظيم االجتماع الموافق 

و التنسيق بغرض تغطية النواقن و تطوير بعض  الفعقالقيقات و اكقمقال 

 االحصائيات الالزمه .

شارك باالجتماع مسؤلى مديرية العالقات الخارجيه و االتقحقاد االوربقى  

حيث تقدموا بالمقترحات الالزمة و تم عرض االحصائيات المسجله على 

مسؤلى منظمة التعاون االقتصادى و التنميه حيث تقدم مسؤلي المؤسقسقة 

 بالمقترحات من طرفهم ايض .

 ورشة عمل مشروع السودان

 
شاركت مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى ,مسؤلقى مقنقظقمقة 

التعاون و التنسيق التركيه و مسؤلى مركز تدريب االحصائياتو االقتصاد 

و بحوث الشؤون االجتماعقيقه لقلقدول االسقالمقيقه فقى اجقتقمقاع مشقروع 

السودان لتعزيز سعة االستجابة السقريقعقة لقلقطقؤارى  بقانقققرة القمقوافقق 

 . 2017نوفمبر22



 

 

 اغتنم فرصة  فراقك فى

 العمل للحركه  


