تنيرت نوأ كوتس
ءوجللا ليلد
www.asha-uk.org
LANGUAGE: ARABIC

ةديدجلا كتنيدم يف كب اًبحرم
تنيرت نوأ كوتس
ىلإ اهخيرات دوعي يتلا راخفلا ةعانصب رهتشت .ارتلجنإب زدنالديم تسيو يف تنيرت نوأ كوتس عقت
.رشع عباسلا نرقلا
.نوتغنولو نوتنيف  ،كوتس  ،مللسروب  ،لتسنوت  ،يلناه  ،ندم تس نم ةنيدملا نوكتت
لساكوين ةنيدم راوجبو ماهغنمربو رتسشنام نيب اًبيرقت قيرطلا فصتنم يف  STOKE-ON-TRENTعقت.ميال-ردنأ
.راطقلا ىف رتسشنام ىلإ ةقيقد  40و ماهجنمرب ىلإ ةقيقد  50ىلاوح ذخأي قيرطلا

 ،نوديورك يف ةيلخادلا ةرازو يف زرفلا ةلباقمو ءوجللا بلط
.ندنل

يلوألا ءوجللا رارق

ةيعوضوم ةلباقم
بلطاو ةلباقملا لبق ٍماحم ىلإ ثدحتلا مهملا نم .ةيفاضإ ةلدأ
.هيلإ ةجاحب تنك اذإ اًمجرتم

.ءاقبلا ةزاجإ حنم :يباجيإ رارق

Appeal refused:
Asylum support ends.
Possible detention and
deportation.

If you have new evidence it’s possible to make
a fresh claim/Further submission. Speak to a
solicitor.

كتلحر
لالخ نم
ءوجللا
:ءوجللا معد ءاهتنا
ايازملاو ناكسإلا نأشب ةروشملا بلطا
.كلذ ىلإ امو ميلعتلاو كونبلاو

معد ىلع لوصحلل بلط ميدقت ةداعإ كنكمي
.ءوجللا

عيمج نوكت نأ مهملا نم
بلط دنع ةزهاج كتامولعم
لك نم خسن لمعو  ،ءوجللا
يف اهب ظافتحالاو ءيش
.نمآ ناكم

برقأ يف ةينوناقلا ةدعاسملا يماحم ىدل لجس
.نكمم تقو

:فانئتسالا معد
.ءاقبلا ةزاجإ حنم

نم ةروشملا ىلع اًمئاد لصحا
نولمعي نيذلا نيصصختملا
يبلاطو نيئجاللا عم
.ءوجللا

ثدحتت ال تنك اذإ
بلطاف  ،اًديج ةيزيلجنإلا
.اًمجرتم

:فانئتسالا ضفر
ةجردلا ةمكحم مامأ فانئتسالا
يف أطخ كانه ناك اذإ ةيناثلا
.ماحم ىلإ ثدحت .نوناقلا

.ةيئاضق ةعجارم
.ماحم ىلإ ثدحت

:يبلسلا رارقلا
يف فانئتسالا يف قحلا
ةجردلا ةمكحم مامأ ةلودلا
.ىلوألا

Appeal upheld:
Grant of Leave to remain.

ةايح وأ  -كتايح نوكت ثيح ئراوطلا تالاح يف 7.
لاصتالا ىلإ جاتحت  ،توملا رطخل ةضرعم  -رخآ صخش
 999.فاعسإ ةرايسب
) (A&Eئراوطلاو ثداوحلا مسق روضح اًضيأ كنكمي 8.
.ىفشتسملا يف
يف  NHS Walk-in Centerزكرم روضح اًضيأ كنكمي
ددهت ال كضارعأ تناك اذإ يلناه  ،دروفاتس عراش
.كتايح
)يلديصلا مساب اًضيأ ةفورعملا( ةيلديصلل نكمي 9.
ريغ ضارمألا نأشب ةيبطلا ةروشملا كل مدقت نأ
تالزنو لاعسلاو قلحلا باهتلاو عادصلا لثم ةريطخلا
.دربلا

كيطعي دقف  ،هب رعشت امب هربختو ماع بيبط ةيؤرل بهذت امدنع 2.
.ةيحصلا كلكاشم يف ةدعاسملل ةيودأل ةيبط ةفصو
ةداهش ىلع لوصحلل مدقتلا كيلع بجي  ،يناجم ءاود ىلع لوصحلل 3.
بيلصلا ؛  Asha North Staffordshireىلإ ثدحتلا يف ةدعاسملل HC1.
ةيريخ تايعمجو نيئجاللا ةحص عورشم نيئجاللا لمع ؛يناطيربلا رمحألا
.ىرخأ
ةفصولا مهل رهظت نأ بجي .ةيلديصلا نم ةيودألا عيمج ىلع لصحت 4.
كنكمي .ةيبط ةفصو ةيودألا مظعم بلطتت .ماعلا كبيبط نم ةيبطلا
.ةيلديصلا نم وأ تكرام ربوسلا نم لوميتيساراب راقع ءارش
تبصأ اذإ نكمم تقو برقأ يف ةيبطلا ةدعاسملا بلطت نأ ركذت 5.
ءارجإ اًضيأ نسحتسملا نم .ةدحتملا ةكلمملا يف ضرمب تبصأ وأ ضرمب
اهريغو ؛يدثلا ناطرس ؛يرشبلا يعانملا زوعلا سوريف ؛ لسلا ضرمل صحف
كنأ دقتعت تنك اذإ .ةيلقعلا ةحصلا مييقت كلذ يف امب تالاحلا نم
.ثدحتف  ،دحاو ىلإ ةجاحب

ةحصلا

ضفر مت اذإ .ءوجل بلاط تنك اذإ يناجم كجالع 6.
.تاجالعلا ضعب ىلع كتبساحم متي دقف  ،كتبلاطم

بيبطو ) (GPماع بيبط ىدل نكمم تقو برقأ يف ليجستلاب مق 1.
يتلا تادنتسملا ذخأ قيرط نع  ،كتماقإ ناكم نم برقلاب  ،نانسأ
.ءوجل بلاط كنأ حضوت يتلاو ةيلخادلا ةرازو نم اهتيقلت

ةغللا ملعت يف أدبت نأ مهملا نم 2.
يف لأسا .نكمم تقو برقأ يف ةيزيلجنإلا
 Stoke Road ،يف Stoke-on-Trent College
يبلاط  /نيئجاللا تامظنم يف وأ Shelton
ةيزيلجنإلا ةغللا سورد رفوت اهنأ .ءوجللا
.ةدوجلا ةيلاع ةيناجملا

ميلعتلا

.تاقادص نيوكت كلذكو نوملعتي فوس

نم يناعت تنك وأ  ،كب ةصاخلا  ASPENةقاطب تدقف اذإ 2.
 Asha Northنم معدلا ىلع لوصحلا كنكميف  ،ماعطلا يف صقن
رمحألا بيلصلا .نينطاوملا ةحيصن بتكم ؛ Staffordshire
.ىرخألا ةيلحملا ةيريخلا تايعمجلاو نيئجاللا لمع ؛يناطيربلا
كلذ ثدح اذإ .كتبلاطم ضفر مت اذإ كلاومأو كنكسم دقفت دق 3.
ىلع هالعأ ةروكذملا ةيريخلا تاسسؤملا نم ةروشملا بلطاف ،
.روفلا
ةيواحلا يف ةمامقلا عضو ركذتو اًمظنم كتماقإ ناكم ىلع ظفاح 4.
ريودتلا ةداعإل قرزألا .ةيلزنملا تايافنلل يدامرلا .ةحيحصلا
.قئادحلا تايافنل ينبلاو
اًمتهمو اًدودو نك .نيرخآ صاخشأ عم لزنم يف نكست فوس ةداع 5.
وأ هيلإ نومتني يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب  ،ضعبلا امكضعبب
.هيلإ نومتني يذلا نيدلا

ءوجللا معد

ةسماخلا نس نود لافطأ كيدل ناك اذإ 1.
ةناضح ىلإ مهلاخدإ نسحتسملا نمف ،
حابص اشآ لافطأ يدان ىلإ مهراضحإو ةيناجم
.تبسلا موي

ةيلخادلا ةرازو كمعدتسف  ،كسفن ةلاعإ نم نكمتت مل اذإ 1.
يف درف لكل عوبسألا يف اًينيلرتسإ اًهينج  37.75و ةماقإب
يصخش يرس مقرب  ASPENةقاطب ىلع لصحتس .كتلئاع
فارصلا ةنيكام نم لاومألا بحسل ةيفرصم ةقاطبك اهمادختسال
.يلآلا

لجأ نم طغضلاو  ،ةديشرلا ريغ ةيسنجلا ةسمالملا 4.
رخآلا صخشلا لبق نم اهيف بوغرم ريغ ةيسنج ةقالع
ربع تنرتنإلا ربع وأ اًيصخش يسنجلا شرحتلاو ،
و  Facebookلثم يعامتجالا لصاوتلا لئاسو تاصنم
ىلإ يدؤي نأ نكميو ينوناق ريغ كلذ ىلإ امو WhatsApp
.ةطرشلا لبق نم لاقتعالا
ةسرامم لباقم عفدلا لالخ نم نوناقلا قرخت فوس 5.
.سنجلا ةسرامم لباقم عفدلا وأ سنجلا
ةيسنج ةقالع ةماقإ لالخ نم نوناقلا فلاخت فوس 6.
عم ركس ةلاح يف صخش عم ؛ اًماع  16نس نود صخش يأ عم
طاقن وأ ةقاعإ وذ صخش وأ ؛ يسفن ضرمب باصم صخش
.ةقفاوملا ءاطعإ نم نكمتي مل اذإ ىرخأ فعض

وأ  ،كتسينك وأ  ،كدلب نم صاخشأ عم ةديج ةقالع نيوكتب مق 1.
امدنع اًدج ةديفم نوكت دقف  ،خلإ  ،نييلحملا ناكسلا وأ  ،كدجسم
يذلا ةقادصلا ططخم نع رياشدروفاتس ثرون اشآ لأسا .ةجاح يف نوكت
.عمتجملا نم قيدص عم ءوجللا يبلاط قباطي
 ،ةيلحملا تامظنملاو  ،يلحملا عمتجملا يف يعوطت لمعب مايقلا 2.
 Asha North Staffordshireنم ةدعاسملا بلطا .خلإ  ،دجسملاو  ،ءارحصلاو
كتغل نيسحتو كتيهافر نيسحتو لماكتلا ىلع دعاسيس اذهف ،
.ةيزيلجنإلا
كدعاستس .سئانكلا ؛ تامظنملا عم .يلحملا عمتجملا يف عوطتلا 3.
تاقادص نيوكتو  ،ةديدج تاراهم ملعتو جامدنالا ىلع اهريغو دجاسملا
.ةيزيلجنإلا كتغل نيسحتو كتحص نيسحتو  ،ةديدج

.كدلب ىلإ كليحرت متيو كب صاخلا ءوجللا بلط دقفت دقف ةميرج تبكترا اذإ

جمد

:نأ مهملا نم  ،تنيرت ىلع قزأم يف حبصت نأ درجمب

؛حصفلا نينثإ .ةميظعلا ةعمجلا موي لطعلا 2.
؛ةيعيبرللا كنبلا ةلطع ؛ ويام يف كنبلا ةلطع
داليم ديع موي ؛ كونبلا يف فيصلا ةياهن ةلطع
.ةديدجلا ةنسلا سأرو ةمكالملا موي ؛حيسملا

كنبلا تالطع

كونبلاو ةيراجتلا تالحملا ضعب لمعت 1.
لمع تاعاس ىلع تالفاحلاو تالفاحلاو تاراطقلاو
.ةضفخم

كتاضاقم نكمي تالاحلا ضعب يف 2.
.ام صخش دض زييمتلا ةمهتب

عونتلاو حماستلا

تالطعلا نم ديدعلا ةدحتملا ةكلمملا يف دجوي
ىلع رثؤت يتلاو كونبلا تالطع ىمست ةيمسرلا
كلت يف لمعت ال تاكرشلا مظعم نأل تامدخلا
.مايألا

نيفلتخملا صاخشألا مارتحا مهملا نم 1.
ضغب ةاواسملا مدق ىلع مهتلماعمو كنع
ةقاعإلا وأ سنجلا وأ قرعلا نع رظنلا
هجوتلا وأ رمعلا وأ دقتعملاو نيدلا وأ
.ةيعامتجالا ةلاحلا وأ يسنجلا

مادختسا صخرألا نم  ،لزنملاب لاصتالل 3.
ىلإ لوصولا ىلإ طقف جاتحت كنأل WhatsApp
لاصتا تاقاطب ءارش اًضيأ كنكمي .تنرتنإلا
كنكمي .كلذ ىلإ امو  Lycra mobileو  Lebaraلثم
يف تاملاكم ءارجإل  Lebaraمادختسا اًضيأ
.ةدحتملا ةكلمملا

ةمدخ  Asha North Staffordshireرفوي
عراش يف مهزكرم يف ةيناجم wifi
Cooper.

تالاصتالا

نودب  simةقاطب ىلع لصحت نأ لضفألا نم 2.
ءارش كنكمي ال ثيح ةلحرملا هذه يف دقع
.كلذ عيطتست امدنع الإ نامتئالا ةقاطب

كيدل نوكي نأ بجي  ،ةلفاحلاب اًيلحم لقنتلل 2.
قئاس نم ةركذت ءارشل لاملا نم حيحصلا غلبملا
كنكمي .رييغت يأ ميدقت متي نلف الإو ةلفاحلا
رجاتم نم ةيرهش وأ ةيعوبسأ ةركذت ءارش اًضيأ
زاوج مجحب ةروص طاقتلا ىلإ جاتحتس  ،ةصصخم
.ةركذتلا ىلع لوصحلل رفسلا
نع  Uberلثم ةرجألا تارايس مادختسا كنكمي 3.
تنرتنإلا ربع زجحلاو قيبطتلا ليزنت قيرط
ربع ةيلحملا تاكرشلاب لاصتالا كنكمي امك ،
.زجحلا لبق رعسلا نع لأست نأ نم دكأت .فتاهلا
كنكمي  Stoke ،جراخ ىرخأ ندم ىلإ رفسلل 4.
امهيلك زجح نكمي .ةلفاحلا وأ راطقلا مادختسا
 Hanley Busةطحم نم اًيصخش وأ تنرتنإلا ربع
.ةيديدحلا ككسلل  Stoke-on-Trentةطحم وأ Station
.لقألا ىلع عيباسأ ةعبرأ لبق زجحلا صخرألا نم

لقنلا لئاسو

نم  simةقاطبو لومحم فتاه ءارش كنكمي 1.
ةفلتخملا رجاتملا لوح رظنا .فتاوهلا رجاتم
.ةديج ةقفص ىلع لوصحلل

ةدايقلاب كل حمسُي ال  ،ءوجل بلاط كتفصب 1.
.ءاقبلاب نذإ ىلع لصحت ىتح

:بيولا عقاوم
www.gov.uk/asylum-support

:ينورتكلا عقوم
www.gov.uk/claim-asylum

www.migranthelpuk.org

تنك اذإ ةدحتملا ةكلمملاب  Asylum Helpةسسؤمب لصتا
.غلاب ءوجل بلاط لوعت وأ غلاب ءوجل بلاط

www.refugee-action.org.uk/project/asylum-crisis-project-b
Birmingham
:فتاهلا ةدحتملا ةكلمملا يف ءوجللا معد بلط
0808801 0503
ًءاسم  8ىتح اًحابص  8ةعاسلا نم  ،ةعمجلا ىلإ نينثإلا نم
)ئراوطلل ةعاس  24ةمدخ(
قاوسألا
رجاتم ةرايزب مق  ،يلصأ ماعط وأ لالح ماعط ىلع لوصحلل 1.
 Cobridge.و Shelton
حوتفم قوس اهل ةنيدم لك 2.
قاوسأ ةرايزب مق  ،ىرخأ داومو ةصيخر سبالم ىلع لوصحلل 3.
.ةيريخلا لامعألا تالحمو دحألا

: 0808801 0503فتاه
ًءاسم  8ىتح اًحابص  8ةعاسلا نم  ،ةعمجلا ىلإ نينثإلا نم
)ئراوطلل ةعاس  24ةمدخ(
ةدحتملا ةكلمملا يف اًلفط تنك اذإ  Children’s Panelـب لصتا
.ءوجل بلط مدقتو كدرفمب
: 0207346 1134فتاه
ًءاسم  5:30ىتح اًحابص  9نم  ،ةعمجلا ىلإ نينثإلا نم
)ىرخأ تاقوأ يف ةدودحم ةمدخ(

ةمهم تامولعم

ءوجللا معد

ءوجللا بلط

:راطق
www.nationalrail.co.uk
وأ
www.thetrainline.com

 ،كوتس لايور ةعماج ىفشتسم
 ST4 6QGتنيرت نوأ كوتس  ،لساكوين قيرط

:بردم
www.nationalexpress.com
وأ
uk.megabus.com
:ةلفاح
.يلناه  ،دليفثيمس دحاو
.يليتنب يح زكرم
.بوش بوتس كوتس
.يلحملا لوتسنوت زكرم
.لوه نوات نوتغنول

زاوج مجحب ةروص كعم ذخ
ةقاطب ءارشل رفسلا
ةيرهش وأ ةيعوبسأ

راظتنا عيطتست ال ةيبط ةدعاسم ىلإ ةجاحب تنك اذإ  111 -مقرلاب لصتا
فاعسإ ةرايسل يفكي امب ةريطخ تسيل اهنكلو  ،يبط دعوم
:ينورتكلا عقوم
www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide

ةمهم تامولعم

لقنلا لئاسو

ةحصلا

اشآ لعفي اذام
مادختسا ؛  WIFIمادختسا ؛ماعط ؛ةيزيلجنألا فوفصلا
تاجارد ؛ فتاهلاو رتويبمكلا ةزهجأ مادختسا تنرتنإلا
.بلطلا دنع ةيناجم
مدقلا ةرك ةعومجم
نويزفلتلا ةقطنم
ءاسنلا ةعومجم
لافطألا يدان
عوطتلا
ةقادص
هافرلا معدو ةلئسألا يف ةدعاسم

•
•
•
•
•
•
•

لمعلا ديعاوم
ًءاسم  3ىتح اًحابص  10ةعاسلا نم نينثإلا
ًءاسم  4ىتح اًحابص  10ةعاسلا نم ءاعبرألا
ًءاسم  4ىتح اًحابص  10ةعاسلا نم سيمخلا
ًءاسم  4ىتح اًحابص  10ةعاسلا نم ةعمجلا
اًرهظ  1ىتح اًحابص  10ةعاسلا نم تبسلا

ئراوطلا تالاح
:ةطرشلاو قيرحلاو فاعسإلا
 112وأ : 999ىلع لصتا

:زاغلا ئراوط
: 9991111 0800لصتا

NHS DIRECT
):ةعاس  24رادم ىلع ةيحصلا ةدعاسملا طخ(
: 111لصتا

REFUGEE AND ASYLUM SEEKERS CHARITIES IN STOKE-ON-TRENT
 ،سوتكناس
 ،نوتليش  ،سقرم سيدقلا ةسينك
 ، ST1 4LRتنيرت نوأ كوتس
: 01782 266066فتاه
لمعلا ديعاوم

 ،نطاوملا ةراشتسا بتكم
 ، ST1 1HLيلناه  ،دياسبيشت  ،ةروشملا تيب

نيرجاهملا ةدعاسم
3 STONE ROAD، BIRMINGHAM B15 2HH

: 01782 408720فتاه

:فتاه
0808 8000 630
0808 8000631
)ةيفتاهلا تاراشتسالا لاصتا زكرم (TACC -

:ينورتكلإلا ديربلا
heidi.latala@snscab.org.uk

 9:30 - 12:30ءاعبرألا

لمعلا ديعاوم

؟نولمعي اذام

:ىف طقسا
ةعمجلاو ءاعبرألاو ءاثالثلا
) - 12:00ص (9:30

ةدعاسملاو ئراوطلا تالاح يف ةماقإلا
ةغللا سوردو لافطألا تادعمو ماعطلا يف
ةياعرلاو ةمجرتلا تامدخو ةيزيلجنإلا
.ةيحورلا

؟نولمعي اذام
اياضقو ءوجللا معد تابلط يف ةدعاسملاو ةروشملا
.ىرخألا معدلا
.ءوجللا تابلط نأشب ةيناجم ةينوناق ةراشتسا

:ينورتكلإلا ديربلا
ah@migranthelpuk.org
لمعلا ديعاوم
ءوجللا تاداشرإو حئاصن
ءوجللا معد تابلط
: 8.30 - 17.30ةعمجلا ىلإ نينثالا نم
؟نولمعي اذام
تاءارجإ لوح حئاصنلاو تامولعملا ميدقت
.ءوجللا

تنيرت نوأ كوتس يف ءوجللا يبلاطو نيئجالل ةيريخلا تايعمجلا
 ،سوتكناس
 ،نوتليش  ،سقرم سيدقلا ةسينك
 ، ST1 4LRتنيرت نوأ كوتس

 ،لامشلا مقاط ARCH ،
 ،كوتس  ،ندنل قيرط 308
 ST4 5ABتنيرت نوأ كوتس

:فتاه
01782 266066

لمعلا ديعاوم

& ءوجل بلاط
نيئجاللا ةحص قيرف
 ،ةيلوألا ةياعرلل نوتليش زكرم
نوتليش  ،كلوفرون عراش
 ST1 4PBتنيرت نوأ كوتس

ىرخأ ةمظنم لبق نم اهتلاحإ ىلإ جاتحت

: 01782 222870فتاه

لمعلا ديعاوم
 9:30 - 12:30ءاعبرألا
؟نولمعي اذام
ةدعاسملاو ئراوطلا تالاح يف ةماقإلا
ةغللا سوردو لافطألا تادعمو ماعطلا يف
ةياعرلاو ةمجرتلا تامدخو ةيزيلجنإلا
.ةيحورلا

لمعلا ديعاوم
؟نولمعي اذام
دودحم ةماقإ معد

 DROP IN:ةمدخ
ىجري نكلو ً ،ءاسم  - 4اًحابص  9ةعمجلا  -نينثإلا
نم ققحتلل  01782 222870مقرلاب لاصتالا
.قيرفلا ءاضعأ دحأ رفوت
؟نولمعي اذام
تامدخو نانسأ بيبطو ماع بيبط ىلإ لوصولا
.ةيسنجلا ةحصلا
.تاديدجتلاو  HC2تابلط لمكأ
ةياعرلا عيمج ىلإ لوصولا نيسحت يف دعاس
.ةيعامتجالاو ةيحصلا
تالاكولل ةراشإو ةيحصلا تاجايتحالا ديدحت
.ىرخألا
.ةيلحملا تاعمتجملا يف جامدنالا
 NHS.لوح تامولعملا ةمجرت

تنيرت نوأ كوتس يف ءوجللا يبلاطو نيئجالل ةيريخلا تايعمجلا
تنيرت نوأ كوتس ةيلك
 ،كوتس عراش
 ، ST4 2DGنوتليش

انافاس
 ،كراب سنزب ورتم  Cةدحولا
 ، ST1 4AFيلناه  ،فولك عراش

ملسروب ةرانم
 ، ST6 1DWدنالروم قيرط

:فتاه
01782 208208

:فتاه
01782 433205

لمعلا ديعاوم

لمعلا ديعاوم

لمعلا ديعاوم

 - 15:00اًحابص : 9.30سيمخلا
 - 15:00اًحابص : 9.30ةعمجلا

:ينورتكلإلا ديربلا
dhopl1sc@stokecoll.ac.uk

يتاذلا عوجرلا كنكمي
:سيمخلاو ءاثالثلاو نينثإلا
 20:00يتح 9:00

:ينورتكلإلا ديربلا
pody38@yahoo.com

 - 17:00ص : 9:00سيمخلا  -نينثإلا
؟نولمعي اذام
 LIFE IN THE UK.و  ESOLسورد

 - 16:00ص : 9:00ةعمجلا

:تبسلاو ةعمجلاو ءاعبرألا
 17:00يتح 9:00

؟نولمعي اذام

؟نولمعي اذام

تادعملاو بتكلاو رفسلا نم يلاملا معدلا
.ةساردلا يف ةدعاسملل لافطألا ةياعرو

فنعلا نم نيجانلل ةيدرف تاراشتسا ميدقت
.ثيدحلاو يضاملا يف يسنجلا

).رامعألا عيمج(  ESOLلوصف
.ةيناجملا تاراشتسالاو هجوملا معد
.ةيصخشلا سوردلا

 ،حابصلا ةوهق( ةيعامتجالا تابسانملا ميدقت
).ةيعادبإ تاعومجم

يف نيصصختملا نم مهريغو نيئجاللا لمعو نيئجاللاو ءوجللا يبلاط رياشدروفاتس ثرون اشآ ركشت
.هذه بيحرتلا ةمزح ريوطتو ميمصت يف اومهاس نيذلا ءوجللاو ةرجهلا

تاظحالم

تاظحالم

