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"Ecodriver حملة "كون IPTEC المشنوق أطلق مع مركز
االثنين 15 أيلول 2014  04:55

صحتك على  EcoDriver وحافظ  "كون  حملة  إطالق  اليوم  المشنوق  محمد  البيئة  وزير  رعى 
الطاقة في استهالك  ترشيد  عبر  لبنان  الهواء في  تلوث  لخفض  الوطنية  الحملة  وبيئتك"٬ ضمن 
االنمائي المتحدة  االمم  وبرنامج  االسكوا  ومنظمة  البيئة  وزارة  من  بدعم  البري٬  النقل  قطاع 
وبمبادرة من مركز أي بي تي للطاقة٬ في مؤتمر صحافي عقد في فندق "هيلتون حبتور" في

سن الفيل.

ألين الفنانة  الحملة  سفيرة  الدغيلي٬  وليد  الدكتور  االسكوا  منظمة  ممثل  المؤتمر  في  شارك 
بي تي" للطاقة (IPTEC) الدكتور طوني عيسى٬ ممثل شركة "أي بي لحود٬ رئيس مركز "أي 

تي" زخيا عيسى إلى ممثلين عن مساهمين آخرين يشاركون في هذه الحملة.

وقال وزير البيئة: "نجتمع مرة أخرى لتسليط الضوء على أهمية المشكلة التي يتسبب بها قطاع
النقل البري في إستنزاف الموارد الطبيعية من جهة وزيادة تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة
من جهة أخرى. غير أننا ال ننكر أهمية هذا القطاع في دفع عجلة اإلقتصاد مما يحثنا على أيجاد

حلول فعالة٬ تعتمد على المبادرات الشخصية باإلضافة الى السياسات والبرامج الوطنية".

اضاف: "في البداية٬ فلنستعرض بعض الوقائع واألرقام التي تؤكد على أهمية هكذا تحرك:
إن 80% من أسطول المركبات في لبنان (1.2 مليون سيارة) هو عبارة عن سيارات خصوصية٬

منها  %63 أن  علما  عاما٬  عشر  الثالثة  تجاوز  الحالي  السيارات  ألسطول  المتوسط  العمر  إن 
تجاوز العشرين عاما٬

إن نسبة ملكية السيارات هي سيارة واحدة لـكل 3 أشخاص٬
إن نسبة زيادة عدد السيارات للعقد القادم قدرت بـ 1.5% سنويا... مما يزيد من وطأة التحدي

لتجنب الخنق.

بالفعل قد جذبت  السلبية  وأثآره  لبنان  الهواء في  لتلوث  األساسي  المصدر  النقل هو  قطاع  ان 
انتباه واضعي السياسات وأصحاب القرار.

نسبة 59% من انبعاثات باعتبار أن  الهواء في المدن  تدهور نوعية  المساهمين في  فهو أضخم 
أكاسيد النيتروجين NOx في العام 2005 ناتجة عنه.

الوقود الدفيئة الناجمة عن احتراق  الغازات  البري بانبعاثات  النقل  يتسبب قطاع  من جهة ثانية٬ 
.CO2 ثاني اوكسيد الكربون (Gg (Gegagram 3.929,40 بنسبة 21.4% مما يعادل كمية

إن الحلول ليست بالسهلة... إنما إزاء كل هذه المعطيات٬ ال يمكننا إال أن نعطي لمحة عن بعض
عدد ازداد  األخيرة  السنوات  ففي  اإلطار.  هذا  في  الرئيسية  الجهات  تتخذها  التي  اإلجراءات 
الدراسات العلمية التي نشرت في لبنان والتي تعالج مسألة نوعية الهواء كما وتولي وزارة البيئة
قانون ننتظر اآلن لمراقبة وإدارة نوعية الهواء ال سيما من خالل مشروع  اهتماما والتزاما كبيرين 

مناقشته من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي".

وال شك من المجال٬  العام في هذا  اإلدارات في القطاع  بين مختلف  التعاون  "وفي إطار  وتابع: 
وجوب التعاون في ما خص هذا القطاع بالذات٬ إقترحت وزارة المالية عددا من التدابير بالتنسيق

إنسانية... في مهّب "زينا"

ميراي فغالي

زمن التسويات...مؤّجل!

فادي عيد

متل ما هي

الحدث

لالتصال بنا أو بغرفة
االخبار:

إتصل بنا

مرصد ليبانون فايلز

كواليس

http://www.lebanonfiles.com/
http://www.lebanonfiles.com/print.php?id=772566
http://yads.zedo.com/ads2/c?a=2159634;g=0;c=1354000094;i=0;x=3840;n=1354;s=34;k=http://www.xpatpets.com/
http://www.lebanonfiles.com/
http://www.lebanonfiles.com/news/825597
http://www.lebanonfiles.com/news/825112
http://www.lebanonfiles.com/news/825609
http://www.lebanonfiles.com/news/825568
http://www.facebook.com/lebanonfiles
http://www.lebanonfiles.com/news/825611
http://www.lebanonfiles.com/news/825101
mailto:info@lebanonfiles.com
mailto:info@lebanonfiles.com
http://www.lebanonfiles.com/news/825130
http://www.lebanonfiles.com/news/825568
http://www.lebanonfiles.com/category/12
http://www.lebanonfiles.com/news/825112
http://www.lebanonfiles.com/news/825607
http://www.lebanonfiles.com/news/825568
http://www.lebanonfiles.com/news/825104
http://www.lebanonfiles.com/news/825613
http://www.lebanonfiles.com/category/37
http://www.lebanonfiles.com/news/825103
http://www.lebanonfiles.com/category/9
http://www.lebanonfiles.com/news/825112
http://www.lebanonfiles.com/news/825610
http://www.lebanonfiles.com/news/825614
http://www.lebanonfiles.com/news/825105
http://www.lebanonfiles.com/news/825608
http://www.lebanonfiles.com/category/8


1/8/2015 "Ecodriver حملة "كون IPTEC المشنوق أطلق مع مركز

http://www.lebanonfiles.com/news/772566 2/5

الحوار بين "جّوا وبّرا"...

مالك عقيل

المرفأ في  المشّعة  المواد 
الفضائح فضيحة  والمطار: 

وإبادة لشعب كامل

ثالث حلقات في ليلتين

مرجعية!

قسيس الفنانين

الكلمة الرخيصة

خاص

قرأنا لكم

المحلية الصحف  عناوين 
8 في  الخميس  يوم  الصادرة 

كانون الثاني 2015

األخبار نشرات  مقدمات 
في األربعاء  ليوم  المسائية 

7/1/2015

المحلية الصحف  اسرار 
8 في  الخميس  يوم  الصادرة 

كانون الثاني 2015

خليفة... تدعم   "almaza"
للراشدين "+18"!

واخسر "وهمية"  وجبة  تناول 
من وزنك!

الكذب يطيل العمر

غذاء 120 وجبة  سحب 
العثور بعد  لالطفال  مخصصة 

على حشرة في احداها

لخسارة غريبة  6 وضعيات 

وغيرها. ومن الجمركية  الرسوم  الهجينة من  السيارات  إعفاء  من شأنها  والتي  البيئة  وزارة  مع 
والبلديات من وزارة الداخلية  ومنذ العام ٬2004 تقوم  السيارات أيضا٬  من انبعاثات  أجل التخفيف 
عن الناتجة  اإلنبعاثات  بمراقبة  بالميكانيك  يعرف  ما  أو  السيارات  لفحص  وطني  برنامج  خالل 
المركبات. هذا باإلضافة إلى دور البلديات في إدارة حركة السير للتخفيف من الزحمة والمساعدة

على تخفيض االنبعاثات.
وتجدر اإلشارة إلى أن المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة األشغال العامة والنقل
والبيئية والمالية  االقتصادية  االستدامة  تعزيز  إلى  تهدف  للنقل  خطة  مشروع  حاليا في  تبحث 

واالجتماعية لقطاع النقل المشترك اللبناني وقد طلبت من وزارة البيئة إبداء الرأي فيها".

لبنان في  النقل  بقطاع  المتعلقة  التشريعية  والنصوص  والسياسات  "الدراسات  أن  الى  ولفت 
متوفرة وعديدة لكن القليل تم تنفيذه بشكل فعال مما يترك القطاع في حالة من الفوضى. لذلك
ال بد من تضافر الجهود وال بد من أن نتحمل جميعنا مسؤولية تحسين نوعية الهواء ولم ال نتخذ
األفكار من مبادرات تطبق في دول أوروبية حيث توصلوا إلى إدخال منهج جديد في مدارس تعليم
يظهر نظري  المتحان  المرشح  Ecodriving فيخضع  للبيئة  الصديقة  القيادة  تعليم  وهو  القيادة 

معرفته بكيفية ترشيد إستهالك الطاقة أثناء القيادة".

مشاركة ويتطلب  النطاق  واسع  عمل  الهواء  نوعية  حماية  أن  على  التأكيد  من  بد  "ال  وقال: 
بي تي بها مركز أي  الكريمة التي قام  وزارة البيئة المبادرة  والخاص. لذا تشكر  القطاعين العام 
دليل على سبل أكبر  تمثل  والتي  الوطنية  الحملة  تنفيذ هذه  أو  تخطيط  لجهة  كان  إن  للطاقة 
التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص. في هذا النطاق٬ تدعو الوزارة كافة شركائها اآلخرين
كما وقدرات٬  وأفكار  معلومات  من  لديهم  بما  المبادرة  هذه  لدعم  والخاص  العام  القطاعين  من 

وتشجعهم على أخذ مبادرات جديدة مماثلة".

وختم: "اخيرا وليس آخرا٬ فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأن مشكلة تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل
هو قضية واحدة متنوعة ومتعددة المسؤوليات تستلزم المشاركة الفعالة من قبل جميع الجهات
الفاعلة الوطنية. وتعول وزارة البيئة اليوم٬ على دعم وتعاون جميع شركائها من الوزارات الزميلة
إلى القضية  هذه  إليصال  األكاديمية٬  والمؤسسات  المانحة  والجهات  الدولية  والمنظمات 
ونظيفة آمنة  بيئة  لضمان  التزامنا  وإن  الوطنية.  األجندة  على  يضعها  الذي  المطلوب  المستوى 

وصحية٬ يترافق بعزمنا وإصرارنا على ضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام".

من جهته٬ أوضح رئيس مركز IPTEC أن الحملة تأتي ضمن "الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء
مركز أطلقها  أن  سبق  التي  البري"  النقل  قطاع  في  الطاقة  إستهالك  ترشيد  عبر  لبنان  في 
إلى الرامية  تي  أبي  أي  لشركة  االجتماعية  المسؤولية  إطار سياسة  تندرج في  IPTEC وهي 
زيادة الوعي العام بشأن الحد من تلوث الهواء والتوفير والترشيد في إستهالك الطاقة في قطاع
وترشيد للبيئية  الصديقة  االقتصادية  القيادة  فعالية  الضوء على  تسليط  خالل  من  البري  النقل 

إستخدام مصادر الطاقة".

أن قطاع مع األخذ في االعتبار  الحد من تلويث الهواء  "أهمية التوعية والتحفيز على  وركز على 
تأثيره فإن  وبالتالي  لبنان  في  اإلجمالية  البيئي  التلوث  نسبة  من  عالية  نسبة  يشكل  النقل 

السلبي كبير على الصحة والبيئة".

وقال: "إن إدراك قطاع األعمال لمسؤوليته في عملية التنمية االجتماعية كان في أساس نشوء
وتبلور مفهوم "المسؤولية االجتماعية للشركات" (Corporate Social responsibility CSR)٬ أو ما

يعرف أيضا بمفهوم "مواطنة الشركات" (Corporate Citizenship) الذي يعني:
واألعراف األخالقية  والمعايير  األنظمة  بروح  األعمال  وقطاع  الخاص  القطاع  مؤسسات  التزام   

الدولية عند تعاملها مع المجتمع.
 الحرص أن يكون ألنشطتها األثر اإليجابي ضمن البيئة التي تعمل فيها.

 أن تسهم في تنمية المجتمع وتحرص على مصالح المستهلكين والعاملين لديها وكل المعنيين
بنشاطها.

 أن تمتنع عن أي عمل من شأنه اإلضرار بالمجتمع أو البيئة٬ بغض النظر إذا كانت األنظمة تمنع
تلك األعمال أم ال.

اإلنسان بين  التوازن  لتحقيق  التجارية  القرارات  عند اتخاذ  الحسبان  العامة في  المصلحة  أخذ   
والبيئة والربح".

وختم: "لقد آمنت شركة أي.بي.تي النفطية بهذه المبادئ وتبنتها٬ ال بل هي قررت الذهاب أبعد
من ذلك٬ فاختارت أن يتولى دور تحقيق المسؤولية االجتماعية لديها مركز متخصص أنشأته لهذه
(IPT Energy Center IPTEC) في سابقة هي األولى من للطاقة  تي  أي بي  مركز  الغاية هو 
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نوعها في لبنان. كما اختارت أهدافا لمسؤوليتها االجتماعية وثيقة الصلة بالنشاط التجاري الذي
وصعوبات تحديات  من  النشاط  هذا  يطرحه  وما  النفطي٬  القطاع  في  عاملة  كشركة  تمارسه 
الناتج البيئي  وتخفيف التلوث  استخداماتها٬  وترشيد  الطاقة  كفاءة  التركيز على  مثل  وهواجس٬ 
والمتجددة٬ والبديلة  النظيفة  الطاقة  حلول  استخدام  وتشجيع  الطاقة٬  مصادر  استخدام  عن 

واعتمدتها كعناوين رئيسية لتحقيق مفهوم مسؤوليتها االجتماعية".

الى كل من يقود سيارة أنها تتوجه  الدغيلي فقال: "خصوصية وأهمية هذه الحملة  أما الدكتور 
لما رائع  كنموذج  المبادرة  وتأتي هذه  بيئيا٬  الهادفة  االقتصادية  القيادة  بجدوى  وإقناعه  لتوعيته 
التنمية عملية  اطار  في  والمواطن٬  الوطن  لخدمة  لبنان  في  الخاص  القطاع  به  يقوم  أن  يمكن 

المستدامة بركائزها الثالث:

خفض وبالتالي  البري٬  النقل  قطاع  في  المحروقات  استهالك  خفض  عبر  اقتصادية:  تنمية   1
الفاتورة النفطية التي يدفعها لبنان كبلد مستورد٬ بهدف تحسين ميزان المدفوعات٬ وخفض كلفة

النقل على المواطن العادي وعلى كافة قطاعات االنتاج.

والتربة٬ ال سيما الهواء وبالتالي في المياه  عبر تخفيض نسب التلوث في  تنمية اجتماعية:   2
ونسب امراض المتزايدة٬ وبهدف تأمين ظروف صحية أفضل  ذات الكثافة السكانية  في المناطق 

أقل ويعني ذلك خفض التعطيل في العمل وتالفي خسارة االنتاجية.

3 تنمية بيئية: عبر تخفيض كميات غازات االحتراق المرسلة من محركات السيارات في اجوائنا٬
لالحتباس المسببة  الدفيئة  وغازات  السامة٬  والغازات  الضارة  والمواد  الجسيمات  كل  ومعها 

الحراري ونتائجه البيئية الوخيمة".

كافة وعلى  الجهود٬  كل  تضافر  يتطلب  المطلوب  االتجاه  التوعية في  حمالت  نجاح  "ان  اضاف: 
واإلنساني بواجبه الوطني  للقيام  ينشط  القطاع الخاص  كان مركز IPTEC في  المستويات٬ واذا 
السياسية األرضية  وضع  امكانية  القطاع العام حيث  مع  تكامال  تتطلب  المبادرة  فإن  واألخالقي٬ 

والقانونية واالدارية والتنظيمية الالزمة".

المعنية الوزارات  ومع  اللبنانية  الدولة  مكونات  كافة  مع  ايضا  التكامل  يكون  أن  "طموحنا  وختم: 
االخرى".

يراعي ما  "تطبيق  إلى  المواطنين  فدعت  الحملة  لتكون سفيرة  اختيرت  التي  لحود  الفنانة  أما 
"اعتماد إلى  ودعت  التلوث".  من  يخفف  الذي  بالشكل  السيارة  وقيادة  البيئة٬  على  الحفاظ 
"الحملة اإلعالنية ستشمل إلى أن  القصيرة". ولفتت  أو المشي في التنقالت  الدراجة الهوائية 

صورة ورقة شجر للداللة على البيئة ومن غيمة للداللة على التلوث".

ثم قدمت المسؤولة التنفيذية عن الحملة سارة تشيرويان شرحا مفصال كشفت من خالله عن
الصور اإلعالنية باإلضافة إلى مختلف النشطات المرافقة للحملة اإلعالنية واإلعالمية وهي تهدف

إلى زيادة الوعي العام حول القيادة الصديقة للبيئة. 

إلى والمشاركون  المشنوق  توجه  الحملة  موضوع  أهمية  وتأكيدا على  الصحافي٬  المؤتمر  وبعد 
لحود والفنانة  شخصيا  الوزير  قام  إذ  فعليا٬  الحملة  إطالق  تم  حيث  الدكوانة٬  IPT فرع  محطة 
المارة مع  واالنخراط  والتحدث  عابرين  لسائقين  للبيئة  صديقة  اقتصادية  سوق  رخص  بتسليم 
للتعريف على ماهية سلوكيات القيادة اإلقتصادية الصديقة للبيئية وتوزيع المنشورات التثقيفية.

على IPT الموزعة  معظم محطات  تباعا في  أسبوعية ستنظم  نشاطات  الخطوة  وستتبع هذه 
باإلضافة السائقين.  الحملة ألكبر عدد ممكن من  رسالة  وصول  لضمان  اللبنانية٬  األراضي  كافة 
التواصل قنوات  عبر  الشباب٬  وباألخص  العام٬  الرأي  توعية  على  الجهود  ستصب  ذلك٬  إلى 
الطالب Fabriano لتشجيع  مركز IPTEC مع  تعاون  نطاق عمله٬  توسيع  أجل  ومن  اإلجتماعي. 
على التعبير٬ من خالل فن الرسم٬ عن معضلة تلوث الهواء الناجم عن النقل البري والحلول التي
أهمية بغية إظهار  بيروت  تعاون مركز IPTEC مع جمعية ماراثون  إلى ذلك٬  يقترحونها. وباإلضافة 

استخدام في لبنان وسائل نقل صحية وصديقة للبيئة في آن معا.
 

نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق٬ صياغته بلغة الئقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المّس بالكرامات.

إّن التعليقات المنشورة ال تعبر بأي شكل من األشكال عن رأي الموقع الذي ال يتحّمل أي أعباء معنوّية أو مادّية اطالًقا من جّرائها.
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أخبار محلّية

16:36 08012015  علي بعد لقائه بري: ال يمكن ان يكون هناك فيزا بين لبنان وسوريا

16:31 08012015  نقابة مالكي العقارات المؤجرة: توقيع العقود وفق القانون الجديد التزام باألصول

16:27 08012015  وفاة طفلة في عكار جراء البرد والصقيع

16:25 08012015  هيئة قدامى القوات دانت االعتداء االرهابي على "شارلي ايبدو"

16:22 08012015  اقفال المدارس غدا بسبب استمرار العاصفة الثلجية وتدني درجات الحرارة

16:21 08012015  موت طفلة اختناقا بالحليب في ببنين عكار

16:20 08012015  المرعبي: االعتداء على الصحيفة الفرنسية اساء الى الدين االسالمي

16:13 08012015  األمطار تجتاح المحال والمستودعات في صور

16:12 08012015  هوكشتاين في لبنان الشهر المقبل الستئناف الوساطة االميركية في الملف
النفطي

16:10 08012015  سعيد: آسف الستمرار لبنان في اعتماد سفير للنظام السوري

16:07 08012015  المصري: ابراهيم يعلم بخطواتي... وليس مطلوبا ان تعمل كل طائفة الطالق
مخطوفيها

16:05 08012015  ايلي محفوض: قرار فرض التأشيرات على السوريين شأن لبناني

16:02 08012015  مخزومي زار عون مهنئا باالعياد: المرحلة تستدعي التحاور

15:57 08012015  قهوجي التقى شهيب والصمد والقاضي ابراهيم

15:56 08012015  علي فضل هللا دان من ايران االعتداء على شارلي ايبدو

15:54 08012015  أبو فاعور اصدر قرارا باقفال مزارع ومسالخ في الجنوب

15:50 08012015  انهيار سقف مزرعة دواجن في مشحة ونفوق عدد من الدجاج

15:47 08012015  المكتب السياسي في "المستقبل": الحوار مهم لتنفيس االحتقان المذهبي

15:43 08012015  العاصفة اقفلت طرقا في قرى زغرتا وأضرت بالمزروعات

15:38 08012015  الدفاع المدني اخمد حريقا في معركة الجنوبية

15:30 08012015  ميشال معوض ووفد من حماس وشخصيات عزوا بكرامي في طرابلس

15:26 08012015  مؤتمر صحافي غدا لنقباء المهن الحرة في نقابة الصيادلة

15:25 08012015  البستاني اوضح اسباب رفض الترخيص لكليات طب جديدة حرصا على سالمة
الناس

15:24 08012015  فتحعلي من دار الفتوى: داعش تشكل خطرا داهما على كل دول المنطقة

15:20 08012015  توقيف شخصين بالجرم المشهود اثناء محاولتهما نشل خادمة في عين الرمانة

15:15 08012015  مروان فارس في ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية: المقاومة الطريق الوحيد للتحرير

15:06 08012015  الكبش: تهميش القضية الفلسطينية دفع بالصهاينة الى توسيع االستيطان

15:06 08012015  الحص: فرض قيود على السوريين ال يعكس عالقات االخوة

15:06 08012015  نقابة الصحافة واتحاد الصحافيين العرب دانا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو

14:55 08012015  لقاء علماء صور دان االرهاب التكفيري

14:50 08012015  الراعي: دماء ضحايا الجرائم اإلرهابية تستصرخ الضمائر لبناء عالم يسوده السالم

14:49 08012015  رئيس بلدية السهلة جبل اكروم طالب بارسال جرافات لفتح الطرق

14:48 08012015  اللواء ابراهيم بحث وباولي في التنسيق بين االمن العام والسفارة الفرنسية

14:42 08012015  لجنة االشغال طلبت من مجلس الوزراء وقف العمل بمشروع ردم الحوض الرابع بمرفأ
بيروت

14:42 08012015  العاصفة انحسرت عن بعلبك والتيار الكهربائي ال يزال مقطوعا

14:42 08012015  حزب التوحيد دان استمرار مسلسل الهجمات اإلرهابية في فرنسا

14:31 08012015  حملة اقفال مطمر الناعمة حذرت من تمديد استخدامه: لاللتزام الرسمي باالقفال

14:25 08012015  جنبالط أبرق الى هوالند معزيا

14:22 08012015  عون التقى سفيرة كندا

14:21 08012015  مقبل أبرق الى هوالند معزيا بضحايا مجلة شارلي إيبدو

14:19 08012015  ثورة االرز في مذكرة للراعي : االوضاع تستوجب انتخاب رئيس

14:18 08012015  وزير الداخلية أصدر تعميما إلجراء مسح لألبنية القديمة المتصدعة أو اآليلة للسقوط

14:17 08012015  جعجع ابرق الى هوالند معزيا بضحايا جريمة شارلي ايبدو
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الصفحة الرئيسية
أخبار محلّية
أخبار رياضية

مجتمع مدني وثقافة

أخبار إقليمية ودولية
أخبار اقتصادية ومالية

أخبار ثقافية وفنّية
معرض الفيديو

العالناتكم
فريق العمل
إتصل بنا

14:11 08012015  العاصفة تسببت باضرار جسيمة في ناد رياضي في عكار

14:03 08012015  منطقة بشري شبه معزولة رغم انحسار العاصفة

14:02 08012015  الجميل عرض االوضاع مع سفيرة كندا والتقى مطر

13:58 08012015  الثلوج في عيحا تحاصر مزارع الماعز واالبقار

13:57 08012015  نقابة الصحافة ذكرت بموعد االنتخابات وتقديم طلبات الترشيح

13:57 08012015  معلولي: النظام الديموقراطي والالمركزية كفيالن بالقضاء على االخطار الوجودية

13:50 08012015  الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش حاالت
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اشترك في النشرة اإللكترونية للحصول على اخر االخبار

اشترك   عنوان بريدك االلكتروني..
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