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"أبوغزاله العالمية" تقدم خدمات
"الطالقــة فــي اللغـــة العربيـــة"
تعليمـــا واختبـــارات في جيبوتـي 

وسيتم من خالل مركز السالم عقد دورات برنامج "الطالقة" 
وإصدار  العالمية"،  "أبوغزاله  في  الجودة  لمعايير  وفقا 
اختبارات  توفير  سيتم  كما  الجانبين،  من  معتمدة  شهادات 
العربية،  اللغة  في  الطالقة  واختبارات  المستوى  تحديد 
تحت  تندرج  التي  األخرى  واألكاديمية  المهنية  والخدمات 

البرنامج في جيبوتي.

في  التعليمية  البرامج  حلول  لدائرة  التنفيذي  المدير  وبين 
هذا  أن  زر  أبو  ماهر  األستاذ  العالمية"  أبوغزاله  "طالل 
التعاون هو األول من نوعه لتقديم خدمات برنامج الطالقة 
اعتزازه  إفريقيا، معربا عن  قارة  في  العربية  اللغة  وتعليم 
برنامج  الخاصة  المجموعة  خدمات  لنشر  التعاون  بهذا 

"طالقة" في جيبوتي.

بتعلم  الراغبين  من  كبير  عدد  وجود  إلى  زر  أبو  وأشار 
وخاصة  جيبوتي،  في  بها  الناطقين  غير  من  العربية 
المسلمين، الفتا إلى أن برنامج "الطالقة" هو أحد البرامج 
الدكتور  العالمية"  "أبوغزاله  ومؤسس  رئيس  أطلقها  التي 
طالل أبوغزاله للحفاظ على اللغة العربية، ونشرها عالميا.

بتسويق  العالمية"  أبوغزاله  "طالل  باشرت   - عمان 
لتقديمها  العربية"  اللغة  خدمات برنامج "الطالقة في 
بالتعاون مع مركز السالم في جيبوتي، تطبيقا التفاقية 

تعاون موقعة مسبقا بين الجانبين.
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من جانبه رحب مدير مركز السالم للتدريب والبحوث واالستشارات بجيبوتي السيد جوليد يوسف بالتعاون مع "أبوغزاله 
العالمية"، األمر الذي يتيح للمركز أن يسهم في رفع مستوى تعليم اللغة العربية في جيبوتي ومنطقة القرن األفريقي.

وأضاف يوسف أن مخرجات برنامج "الطالقة في اللغة العربية" ستوفر متحدثين باللغة العربية ممن تحتاجهم مؤسسات 
القطاعين العام والخاص، مبينا أن دور المركز يتمثل في استضافة هذه المبادرة من خالل البيئة التعليمية المجهزة بأعلى 
مستوى والتي تراعي معايير ومقاييس الجودة التعليمية وعقد االختبارات التي تقيم مستوى الخريجين، إضافة الى إطالق 

الحمالت التسويقية التعريفية بأهمية اللغة العربية.

وتعتبر جيبوتي عضوا في الجامعة العربية ولها تاريخ عريق منذ قدوم العديد من القبائل العربية من جنوب جزيرة العرب، 
والتي استطاعت عبور باب المندب ليشكل وجودها الجغرافي أهمية تاريخية.

يشار إلى أن "أبوغزاله العالمية" تعمل من خالل مكتبها في جيبوتي منذ عام 2019، تقدم من خالله خدمات "أبوغزاله 
للملكية الفكرية" )أجيب(، جميع خدمات وأنشطة الملكية الفكرية الشاملة بما في ذلك العالمات التجارية وبراءات االختراع 
والتصاميم الصناعية وحقوق التأليف والنشر وتسجيل أسماء النطاقات، وتقديم خدمات االستشارات القانونية والترخيص، 

من خالل فريق ذو خبرة عالية من المتخصصين والممارسين في مجال الملكية الفكرية.

المصدر: صحيفة األنباط

أطلقت  Spring Entertainment، فرع اإلنتاج 
 Spring Communications لشركة  التابع 
الحائزة على العديد من الجوائز، “أليفيا ″2053، 
بإنتاج  عربي  "أنيميشن"  المتحركة  الرسوم  فيلم 
الفيلم   Youtube للكبار عبر منصة  لبناني موجه 
الروائي الطويل تدور أحداثه في العام 2053 في 

جمهورية “أليفيا”، بلد عربي خيالي.

ربيع  المؤلف  يد  على  فكرته  تبلورت  الذي  الفيلم 
سويدان ووضع لمساته اإلخراجية المخرج جورج 
ثالث  لمصير  متوقع  غير  تداخل  يسرد  مهيا،  أبو 
عن مصدر  للكشف  الزمن  مع  تتسابق  شخصيات 
األكثر  األمني  الجهاز  خرق  إلكتروني  هجوم 
تطوًرا، في نظام يعد من أكثر األنظمة استبداًدا في 

التاريخ.

"اليفيا 2053".. فيلم رسوم متحركة باللغة العربية يطرح مستقبال افتراضيا
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يتميز الفيلم بتجربٍة رقمية فريدة من نوعها، حيث يتيح للمشاهد االنغماس واإلبحار في عالم أليفيا الخيالي من العام 2053، 
.www.alephia.xyz من خالل الموقع اإللكتروني

 
يعد أليفيا 2053 أول فيلم أنيميشن، والعمل الترفيهي الوحيد باللغة العربية الذي يتخيل مستقباًل افتراضيا. ففي مختلف أنحاء 
الشرق األوسط، نجد آالف الساعات الترفيهية التي في بعض األحيان تعيد تصور أو خلق صورة معاكسة لماض مجيد؛ 
في حين ال نرى أي عمل يتعلق بتخيل المستقبل”، يقول المنتج التنفيذي وصاحب الفكرة ربيع سويدان. ويضيف: “كبرنا 
وترعرعنا بين كتب الرسوم المتحركة ووسط عالم مليء بالفوضى، ما دفعنا إلى استخدام األنيميشن كوسيلة للتعبير عن 
واقعنا. تعاونا مع مواهب لبنانية متميزة من أجل إنتاج عمل استثنائي لمنطقة الشرق األوسط. وقد تمكن الفيلم بعد 5 أيام من 

إطالقه، أن يحصد أكثر من 1.2 مليون مشاهدة، على أمل أن نكون قد سجلنا خرقًا في هذا المجال”.

بدوره، يوضح الرسام والمخرج جورج أبو مهيا أن “الرسوم التوضيحية التي حددت مسار الفيلم، ترتكز على خلق شخصياٍت 
يسهل تحريكها، كما واستخدم خلفيات مرنة يمكن التعامل معها في كل مراحل اإلنتاج، دون المساس بالفكرة والتصميم”، 
مشيًرا إلى أنه تجنب “األنماط البصرية المعتادة من أجل تقديم عمل نموذجي قادر على جذب المشاهد، حيث أن الخروج 
من القوالب النمطية المعروفة، يسجل لـ “أليفيا 2053″ وسط عالم الرسوم المتحركة، في كل من الشرق األوسط والعالم 

العربي.”

أما المنتج التنفيذي مروان حرب، فيقول: “أردنا كسر األسلوب النمطي إلنتاج أفالم األنيميشن. وعلى عكس إنتاجات الرسوم 
المتحركة الضخمة األخرى في الشرق األوسط، انبثق “أليفيا 2053″ من إبداعات مواهب محلية. فإن تصميم الشخصيات، 
اللبنانيين، من بينهم كريم  الرسومات، وجزء من الرسوم المتحركة الخاصة بالفيلم، أتت ثمرة لجهود عدد من الموهوبين 
خنيصر في اإلبداع الموسيقي وتصميم الصوت. تميز األداء الصوتي بمشاركة نخبة من الممثلين المعروفين، بينهم: خالد 

السيد، علي سعد وجيهان مال”. )الغد( 

المصدر: جريدة الغد

حاز الفريق القطري "عنابي" على المركز األول 
باللغة  المدارس  لمناظرات  الدولية  البطولة  في 
بعد  ثانياً،  عمان  سلطنة  فريق  وحّل  العربية، 
فيما  المحروقات"،  مناظرة في قضية "وقف دعم 
حّل الفريق التركي في المركز األول في فئة اللغة 
الفريق  على  تغلبه  بعد  بغيرها،  للناطقين  العربية 

الماليزي الذي حّل ثانياً.

اللغة  فئة  في  البطولة  بلقب  الفلبيني  الفريق  وفاز 
اإلنكليزية بعد منافسة قوية مع فريق جنوب أفريقيا 

فريق قطر يتصدر مناظرات المدارس الدولية باللغة العربية 
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حـــول قضيـــة "دول ما بعـــد االستعمـــار يجــــب أن تُشكــل هويــات وطنيــة حــول المقــاومــة ضــد االستعمارييــن".

وخالل الحفل الختامي، أعلنت اللجنة المنظمة فوز الكويتية فاطمة منصور القراشي، بلقب "المتحدثة األولى" في البطولة، 
وفازت بالمركز الثاني القطرية موزة خالد الهاجري، وفاز القطري عبد هللا جاسم الكبيسي بالمركز الثالث.

وفي فئة أفضل متحدث باللغة العربية للناطقين بغيرها، حاز الطالب التركي أمير معروف شاتير المركز األول، وحلّت في 
المركز الثاني سيتي نور فاطمة عبد الرشيد من سنغافورة، وفي المركز الثالث أمير برات مدير من تركيا.

 
وحاز فونغ نغوين، من فيتنام، المركز األول بين المتحدثين باللغة اإلنكليزية، وتلته مواطنته جيا - هان ب. فام، في المركز 

الثاني، وفي المركز الثالث جوزيف زيليزك من جنوب أفريقيا.

باللغتين  المدارس  لمناظرات  الخامسة  الدولية  التنفيذية لمركز مناظرات قطر، حياة معرفي، أن "البطولة  المديرة  وأكدت 
العربية واإلنكليزية، هي أول بطولة دولية افتراضية يستضيفها المركز، وأنها بداية انطالق نحو وضع استراتيجيات تربوية 

تتبنى أساليب متطورة في ممارسة الحوار الهادف، والنقاش الموضوعي، مهما كانت المعطيات".

وأضافت معرفي أن "ما يميز هذا الحدث العالمي أنه جمع لغات ولهجات متعددة، وخلفيات ثقافية وعرقية ودينية متنوعة، 
اعتمدت لغة الحوار والمناظرة لمناقشة المواضيع المشتركة التي تهّم العالم"، الفتة إلى أن "ما يميز البطولة أنها واكبت رؤية 

قطر حول االستدامة، والتصدي للتغيرات البيئية العالمية، وأخذت على عاتقها مهمة مناقشة قضايا البيئة".

ونظم "مركز مناظرات قطر"، البطولة خالل الفترة من 3 إلى ٧ إبريل/ نيسان الجاري، في نسخة مدمجة واقعياً وافتراضياً، 
تحت شعار "أرضنا مالذنا"، وضمت البطولة ألول مرة فئة اللغة اإلنكليزية، بمشاركة ٦4 دولة، ممثلة بـ90 فريقاً. )العربي 

الجديد( 

المصدر: موقع وصحيفة العربي الجديد



5

موسكو - افتتح في العاصمة الروسية »موسكو«، »مركز قطر للغة العربيــة« التابع لمركز التعــاون الروســي -القطــري. 

وأّكد سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى روسيا االتحادية، في كلمة له خالل االفتتاح، أن »معرفة اللغة 
العربية تتيح فهم ثقافة دولة قطر والمنطقة العربية ككل«.. معتبًرا أن »تعلم اللغة بصفتها مكونًا أساسيًا من مكونات الثقافة، 
خطوة للتالقي وطريق نحو التفاهم المتبادل في األعمال والسياسة والمجتمع« إلى جانب أن معرفتها تلغي المسافات والحدود. 

من جانبها أّكدت السيدة ديانا شارمادوفا المدير العام لمركز التعاون الروسي - القطري، أن افتتاح مركز قطر للغة العربية 
في العاصمة موسكو، خطوة إضافية تعكس المستوى الرفيع لعالقات الشراكة الروسية - القطرية.

ورأت أن المركز سيكون بمثابة جسر جديد للمضي نحو تعزيز وتنمية التبادل الثقافي والتعاون اإلنساني بين البلدين، كما 
أعربت عن امتنانها لسفارة دولة قطر في روسيا االتحادية.

ويقدم مركز قطر للغة العربية دورات لغة الضاد للدارسين الروس، سواء من المبتدئين أو من يواصلون دراستهم، وسط 
تزايد التعاون الثقافي بين روسيا وقطر في مجال تعلم الروس اللغة العربية. ومن أهم محطات هذا التعاون تنظيم المسابقة 
السنوية »جائزة الدوحة - 2020« للغة العربية لغير الناطقين بها، التي تقام منذ عام 201٨ وتتيح لسبعة فائزين، يمثّلون 
مختلف أنحاء روسيا وجامعاتها، الحصول على منح دراسية مّدتها عام، لاللتحاق بجامعة قطر لمواصلة مسيرتهم الدراسية 

في مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها.

يُشار إلى أن مركز قطر للغة العربية عبارة عن مدرسة حديثة للغة العربية، حيث سيكون منصة لجميع المهتمين باللغة 
العربية وبالثقافة العربية، وبالفرص التعليمية واإلمكانات في مجال األعمال في العالم العربي بشكل عام ال سيّما في دولة 
يقدم برامج  العربية كما  اللغة  بالتحضير المتحانات  بتنظيم دورات جماعية وفردية ودورات خاصة  المركز  قطر. ويقوم 

للدراسة في الخارج. )الراية وقنا( 

المصدر: الراية

افتتاح مركز قطر للغة العربية في موسكو
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هذا  أطلق عليها  الذي  االسم ومن  بهذا  تسميتها  الضاد" وما سر  "لغة  بـ  العربية  لغتنا  تسمية  الكثيرون عن سبب  يتساءل 
المصطلح ومتى ظهر، ولماذا تم اختيار حرف "الضاد" من بين سائر الحروف العربية األخرى، وفيما يلي نستعرض اإلجابة 

عن جميع هذه التساؤالت:
ظهر مصطلح "لغة الضاد" والذي تم إطالقه على اللغة العربية على يد علماء النحو "سيبويه، واألصمعي، والخليل ابن أحمد 

الفراهيدي" في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث، وهذه هي فترة تدوين اللغة.

ويرجع السبب في تسمية اللغة العربية بلغة "الضاد" ألن هذا الحرف ال يوجد في أي لغة أخرى غير العربية، كما أنه يتميز 
بصعوبة نطقه عند غير العرب، حتى إن بعض القبائل العربية ال تستطيع النطق به، كما أن بعض المتكلمين بغير العربية 

يعجزون عن إيجاد صوت بديل له في لغاتهم.

النطق به وترتيبه هو الحرف الخامس عشر من  إضافة إلى أن مخرجه يتوسط حرفي "الشين والجيم"، مما يصعب من 
الحروف األبجدية العربية، ويتميز حرف الضاد بأنه االسم الذي استخدمه العرب ليطلقوه على اسم اللغة العربية، أو "لسان 

الضاد" ، وال بّد من اإلشارة إلى أن حرف الضاد يُنطق من جميع الفم.

ويعتبر مصطلح "لغة الضاد" حديثًا، حيث لم يكن معروفًا في الجاهلية أو صدر اإلسالم وكذلك في العصر األموي، حيث إّن 
التنبه لقيمة الضاد في لغة العرب ظهر منذ دخل العجم في اإلسالم بشكل كبير، وعجزوا عن النطق بحرف الضاد في اللغة 

العربية، وبذلك بدأ علماء اللّغة يهتمون بهذا الحرف، ويولونه جزًءا كبيًرا من دراستهم.

ومن أبرز العلماء الذين عكفوا على هذه الدراسات األصمعي، وسيبويه، والخليل بن أحمد، حيث قال سيبويه عنه يعد حرف 
الضاد ضمن األصوات غير المستحسنة، كما أنه ال يستحسن في قراءة القرآن وال في الشعر نظًرا لصعوبة النطق به.

ويحتفل العالم في يوم 1٨ من شهر كانون األول/ ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وهي أصل اللغات السامية 
التي يتحدث بها غالبية سكان العالم.

المصدر: صدى البلد

سر تسمية اللغة العربية بـ لغة الضاد .. ووقت ظهور هذا المصطلح
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في خطوة تسلط الضوء الرقمي على الصحة العقلية في الشرق 
العربية  باللغة  عاطفيًا  دعًما  جوجل  شركة  أضافت  األوسط، 
في  الناس  إلى  الوصول  في  االفتراضي  مساعدها  لمساعدة 

المنطقة.

ويعمل المساعدون االفتراضيون من كبرى شركات التكنولوجيا، 
اليومية  لألنشطة  دعم  كنظم  وأمازون،  وآبل  جوجل  مثل: 

لمستخدمي الهواتف الذكية.

وبالنظر إلى أن هذه الخدمات، مثل: سيري وأليكسا، تهدف إلى 
تحسين جودة الحياة، فإن بعضها يركز اآلن على تحسين الرفاهية 

العامة من خالل التركيز على الصحة البدنية والعقلية.

وشهد عام الوباء زيادة غير مسبوقة في الطلب على االستشارات 
الطبية عن بُعد والتطبيقات التي تسمح لألطباء بمراقبة التقدم بين 

المرضى.

ويتم تقديم نصائح الخبراء عبر اإلنترنت حول مشكالت الصحة 
العاطفية والعقلية عبر النسخة العربية من مساعد جوجل استجابةً 

لمخاوف الرفاهية التي تغذيها جائحة فيروس كورونا.
 

الصحة  العمالقة شراكة مع مجموعة  اإلنترنت  وأبرمت شركة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  تتخذ من  التي   Safe Space العقلية 

مقراً لها.

وقال )نجيب جرار( Najeeb Jarrar، رئيس تسويق المنتجات 
الماضي  العام  كان  بينما   :Google MENA في االستهالكية 
أن  لرؤية  باالرتياح  منا، شعرت  للكثيرين  بالنسبة  للغاية  صعبًا 
الناس قد دخلوا بشكل استباقي عبر اإلنترنت للبحث عن طرق 

لمساعدة أنفسهم وأحبائهم.

وأضاف: آمل أن تؤدي هذه الردود إلى تقريب آليات المواجهة 
يحتاجون  الذين  أولئك  من  الخبراء  من  والمراجعة  الموثوقة 
إليها، ويوفر عملنا مع Safe Space لماليين األشخاص الذين 
يستخدمون مساعد جوجل العربي يوميًا، ردوًدا يراجعها الخبراء 
حول الرفاهية العاطفية، التي تكون بسيطة ويمكن الوصول إليها.

اقتراحات  على  العثور  اآلن  العربية  باللغة  للمتحدثين  ويمكن 
مستنيرة حول أفضل السبل للتعامل مع الشعور بالحزن أو الوحدة 
يشجع  الحاالت،  بعض  وفي  الغضب،  أو  الخوف  أو  التعب  أو 
مساعد جوجل األشخاص على طلب المزيد من مشورة الخبراء.

تهدئة  على  االصطناعي  بالذكاء  المدعومة  الخدمة  وتعمل 
أعصاب الناس عندما يشعرون بالوحدة أو القلق أو الحزن أو 

الغضب.

مشاكل  ما  شخص  واجه  حال  في  كمستشار  العمل  من  وبدالً 
خطيرة في الصحة العقلية، فإن الرفيق الرقمي الناطق بالعربية 

يشجع المستخدمين على طلب المساعدة من خبير.
المواجهة  آليات  على  بناًء  بعناية  استجابة  كل  صياغة  ويتم 
أيًضا مراجعة  Safe Space، ويتم  المعالجون في  أنشأها  التي 

اإلجابات من الخبراء.

خالل  من  العاطفي  الدعم  إلى  الوصول  للمستخدمين  ويمكن 
األجهزة المنزلية الذكية، أو يمكنهم الحصول على المساعدة أثناء 

التنقل من خالل هواتفهم المحمولة.

والردود  العربية  اللهجات  جميع  يفهم  الذي  المساعد  يستعد  كما 
تساعد  أن  يمكن  خدمة  لتقديم  الحديثة  الفصحى  العربية  باللغة 

الناس عن طريق التأمل. )عمون(

المصدر: وكالة عمون االخبارية

مساعد جوجل يقدم الدعم العاطفي باللغة العربية
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أعلنت YouTube عن إطالق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية في 15 دولة ضمن منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، يتيح تطبيق YouTube Kids للعائلة واألطفال فرصة مشاهدة الفيديوهات المفضلة بسهولة، كما يمنح األمهات 

واآلباء أدوات بسيطة لتكييف استخدام التطبيق مع احتياجات العائلة.

تم إنشاء تطبيق YouTube Kids خصيًصا لألطفال تحت سن الثالثة عشر، وهو تطبيق مستقل يقّدم محتوى متنوًعا يناسب 
القنوات  بمخيّلتهم عبر مجموعة من  واإلبحار  استكشاف مواضيع جديدة  لألطفال فرصة  يوفّر  العائلة، حيث  أفراد  جميع 
وقوائم التشغيل المندرجة تحت فئات تشمل: التعليم والهوايات، والفنون واألعمال اليدوية، واأللعاب، والموسيقى والرقص، 

باإلضافة إلى قنوات وفيديوهات صانعي المحتوى العائلي وغيرها من الفئات.

يوفر تطبيق YouTube Kids مجموعة من أدوات اإلدارة والرقابة األبوية السهلة االستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار 
االعدادات التي تناسبها. ومن بين هذه الميزات واألدوات المفيدة:

الملفات الشخصية: تتيح هذه الميزة للوالدين إنشاء ملف منفصل لكل طفل، بحيث يتوفر لألطفال مجموعة من االقتراحات 	 
حول المحتوى المناسب ألعمارهم واهتماماتهم.

المحتوى المختار بعناية: تتيح ميزة "المحتوى الموافق عليه من الوالدين" لألمهات واآلباء إمكانية اختيار فيديوهات 	 
وقنوات محددة يسمحون ألطفالهم بمشاهدتها عبر التطبيق.

إيقاف البحث: عند إيقاف ميزة البحث، لن يتمكن الطفل من البحث عن الفيديوهات بحيث يقتصر المحتوى المتوفر أمامه 	 
على مجموعة معينة من القنوات.

بمشاهدة 	  ألطفالهم  بها  المسموح  المدة  تحديد  إمكانية  للوالدين  التطبيق  في  الُمضّمنة  التوقيت  أداة  توفّر  الشاشة:  وقت 
الفيديوهات، بحيث يعطي التطبيق إشعاًرا للطفل عند انتهاء وقت الجلسة المحددة.

حظر القنوات أو المحتوى: يمكن للوالدين حظر قنوات أو محتوى محدد بكبسة زر.	 

إطالق تطبيق YouTube Kids في الشرق األوسط وشمال أفريقيا باللغة العربية
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وتعليقًا على إطالق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية، قال طارق عبدهللا، المدير اإلقليمي للتسويق في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا لدى Google: "يساعد تطبيق YouTube Kids األسر على تنمية اهتمامات أطفالهم مع توفير 
الثاني  أطفالكم في عمر  العائلة. سواء كان  احتياجات  بناًء على  التجربة  لتخصيص  األبوية  للرقابة  األدوات  مجموعة من 
عشر ويستمتعون بالفنون واألعمال الحرفية أو بعمر السبع سنوات ومهتمون بمعرفة المزيد عن المنظومة الشمسية، يقدم 

YouTube Kids مساحة مناسبة للعائالت لالكتشاف والمشاهدة".

وإذا وجد أحد الوالدين أي فيديو يقلقهم، يمكنهم اإلبالغ عنه من خالل النقر على زر "اإلبالغ" للمساهمة في تحسين المنصة 
بصورة مستمرة.

يتوفر التطبيق اليوم باللغة العربية كما هو متاح بلغات أخرى مثل اإلنجليزية والفرنسية عبر متجر Google Play  أو متجر 
.YouTube kids للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، باإلضافة إلى توفره على الويب من خالل استخدام رابط App Store

المصدر: صحيفة اليوم السابع إخبارية
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موسوعة طالل أبوغزاله اإللكترونية
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، 4٦ شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف: 5100900 ) ٦ 9٦2+(

تم اعداد هذه النرشة من قبل موسوعة طالل أبوغزاله اإللكرتونية

register.tagepedia.org

Email: info@tagepedia.org TAGEPEDIA

http://register.tagepedia.org
https://www.facebook.com/TAGEPEDIA-1378094972411082/
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