
رئي�س  يتزعمه  الذي  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  اتهم 
اقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين) املنتهية وليته ( الأربعاء، 
احلكومة املركزية بالتن�سل عن التفاقات ، م�سريا اىل انه” 
غري م�ستعد ” للمهاترات ” . وقالت النائبة عن احلزب ا�سواق 
ال�ستفتاء  ان”  نيوز«،  »اجلورنال  لـ  ت�رصيح  يف  اجلــاف 
الدولية”  والعهود  املعايري  مع  ويتفق  وقانوين  د�ستوري 
ل�سمان  الد�ستور  على  �سوتوا  الكـــراد  ان”  اىل  م�سرية 
حقوقهم، لكن مل تطبق من هذه احلقوق �سيء  ومت اهمالها 
ال�سيا�سيني   ” اجلاف  وحّملت   .“ والربملان  احلكومة  يف  
الراغب يف  الكردي  ال�سعب  الكراد م�سوؤولية  تلبية مطالب 
لفتة  الكردي”   ال�سعب  م�سري  وحتقيق  ال�ستفتاء  اجــراء 
النظر اىل ان” الكراد غري م�ستعدين  للم�سي  باملهاترات  
الإعالمية وان من يعار�س ال�ستفتاء عليه و�سع  حل اخر 
ي�سمن حقوق ال�سعب  الكردي”  . واأ�سارت اىل ان” اللجان 
اللجان  مع  بالتن�سيق  برناجمًا  و�سعت  العليا  التن�سيقية 
املنطقة  ودول  بغداد  مع  التباحث  يف  املخت�سة  الفرعية 
اإ�سافة اىل اللجنة العليا التي اخذت على عاتقها الزيارات 
والنف�سال  ال�ستفتاء  ق�سية  لبحث  والوربية  اخلارجية 
عن بغداد “. وعّد رئي�س الوزراء حيدر العبادي ، ال�ستفتاء 
اأيلول/   25 اإجراءه يف  اإقليم كرد�ستان العراق  الذي يعتزم 
يف  ال�ستفتاء  توقيت  وياأتي  قانوين.  غري  املقبل،  �سبتمرب 
ظل ا�ستعداد �سعودي واإماراتي واأردين لتقدمي م�ساعدات اإىل 
اإقليم كرد�ستان يف حال النف�سال واإن�ساء قاعدة ع�سكرية 
اأربيل ودهوك، بح�سب م�سدر كردي مطلع، بهدف بناء  يف 
معلومات  واأفــادت  وتركيا.  اإيــران  لعرتا�س  ع�سكرية  قوة 
املجال  يف  واأربيل  الريا�س  بني  ثنائية  اتفاقات  بوجود 
الأمني وال�ستخباراتي، م�سرية اإىل وجود مئات الع�سكريني 
اأربيل  مثل  مدن  يف  والأردنيني  والإماراتيني  ال�سعوديني 
لقوات  ومدربني  ع�سكريني  م�ست�سارين  غطاء  حتت  ودهوك 

“الب�سمركة”.

وزير  ا�ستقبل  مع�سوم  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س  وكان 
اىل  و�سل  الذي  �سكري،  �سامح  امل�رصي،  اخلارجية 

العا�سمة بغداد يف زيارة ر�سمية.
وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية امل�رصية اأحمد 
الوزير �سكري نقل يف بداية  "اإن  له  اأبو زيد يف بيان 
اللقاء حتيات الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي اإىل الرئي�س 
مدينة  بتحرير  التهنئة  واأعاد  مع�سوم،  فوؤاد  العراقي 
هذا  يف  منوها  الإرهابي،  داع�س  قب�سة  من  املو�سل 
العراقية  القوات  حققته  الذي  الكبري  بالإجناز  ال�سدد 
يواجهها  التي  والإقليمية  الداخلية  التحديات  يف ظل 

العراق".
اخلارجية  "وزير  اأن  الر�سمي،  املتحدث  واأ�ــســاف 
امل�رصي اأكد خالل لقائه الرئي�س مع�سوم اأن العالقات 
العراقية �ستظل دائمًا عالقات عميقة وذات  امل�رصية 
خ�سو�سية،" م�سريا اإىل اأن "الزيارة التى يقوم بها اإىل 
بالوقوف  امل�رصية  لالإرادة  تاأكيد  هي  حاليا  العراق 
للتحديات  الت�سدي  يف  وم�ساندته  العراق  جانب  اىل 
ا�ستعادة  على  م�رص  حر�س  �سوء  يف  يواجهها،  التي 

العراق مكانته العربية والإقليمية والدولية".
امل�رصي  املوقف  "على  البيان  بح�سب  �سكري  و�سدد 
وعلى  اأرا�سيه،  على  و�سيادته  العراق  لوحدة  الداعم 
ووقوفها  الوطنية،  الدولة  موؤ�س�سة  بدعم  م�رص  التزام 
ال�سعب  مكونات  خمتلف  مــن  واحـــدة  م�سافة  على 

العراقي".
مع�سوم  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س  اأعرب  جانبه،  ومن 
الداعم للعراق، وتقديره  "�سكره للموقف امل�رصي  عن 
الفتاح  عبد  الرئي�س  بها  يقوم  التي  للجهود  الكامل 
واإعــادة  العربي  الت�سامن  تعزيز  اأجــل  من  ال�سي�سي 
ملواجهة  وم�ساعدته  العربي،  حميطه  اىل  الــعــراق 

ال�سغوط اخلارجية التي يعانيها".
"ا�ستمرار  بـ  امل�رصي  البيان  بح�سب  مع�سوم  ونوه 
التحديات التي يواجهها العراق على ال�سعيد الداخلي 
النازحني،  ق�سية  مقدمتها  ويف  املو�سل  حترير  بعد 

املدن واملناطق املحررة  اإعمار  اإعادة  اإىل  بالإ�سافة 
من قب�سة داع�س، ف�سال عن الأزمة القت�سادية التي 
ال�سوق  يف  النفط  ا�سعار  اإنخفا�س  جراء  من  يعانيها 

العاملية".
امل�رصية  اخلارجية  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وذكــر 
هذه  اأن  ذاتــه  ال�سياق  يف  اأكــد  اخلارجية،  "وزير  اأن 
ال�سيا�سية  القيادة  توجيهات  اإطار  يف  تاأتي  الزيارة 
يف  العراق  مع  الثنائية  العالقات  بتطوير  امل�رصية 
الإقت�سادي،  املجال  مقدمتها  ويف  املجالت  �ستى 
برئا�سة  امل�سرتكة  العليا  اللجنة  تفعيل  اىل  م�سريا 

تعقد  اأن  املزمع  من  والتي  البلدين،  وزراء  رئي�سي 
اآب  بغداد يف  العراقية  العا�سمة  اإجتماعاتها يف  اأول 

اجلاري".
ولفت ابو زيد النتباه اىل ان مع�سوم و�سكري "ناق�سا 
املرتتبة  التداعيات  تناول  ومت  الإقليمية،  الأو�ساع 
يف  ــرى  الأخ ــدول  ال وبع�س  الرتكية  التدخالت  على 
املنطقة، كما اأ�سار الرئي�س مع�سوم اىل اأهمية الق�ساء 
على داع�س يف �سوريا ك�رصط اأ�سا�سي ل�ستعادة الأمن 
يف  واإمنا  فقط،  و�سوريا  العراق  يف  لي�س  وال�ستقرار 

منطقة امل�رصق العربي ككل".

وفيما يتعلق بالأزمة مع قطر، قال املتحدت الر�سمي 
"الوزير �سكري قدم للرئي�س العراقي �رصحًا كاماًل  ان 
الرباعي  التي دعت دول  لالأ�سباب  وتو�سيحًا مف�ساًل 
اىل اتخاذ الإجراءات والتدابري التي اأعلنتها �سد قطر، 

ومت�سكها بكل املطالب التي ُقدمت اإىل قطر".
البيان  بح�سب  امل�رصي  اخلارجية  وزير  وا�ستعر�س 
امل�رصية،  الداخلية  ال�سوؤون  يف  القطرية  "التدخالت 
و�سيا�ساتها التي مثلت تهديدا لالأمن القومي امل�رصي، 
يف  الثقة  لزعزعة  امل�ستمرة  حماولتها  عن  ف�سال 
اجلي�س امل�رصي،" م�سريا اىل "الدور ال�سلبي الذي اأدته 

املا�سية  ال�سنوات  مدى  على  القطرية  اجلزيرة  قناة 
قطر  ت�ستخدمها  التي  الإعالمية  الداة  باعتبارها 

لتنفيذ خمططاتها واأهدافها".
خالل  العبادي  حيدر  الــوزراء  رئي�س  دعا  جانبه  من 
على  الرتكيز  اإىل  املــ�ــرصي،  اخلارجية  وزيــر  لقائه 
اإطفاء  جهود  من  املزيد  وبذل  الطائفي  ال�سحن  ازالة 
بقوة  الت�سدي  �ــرصورة  موؤكدا  الإقليمية،  النزاعات 

لـ”داع�س” الذي ميثل خطرا م�سرتكا.
وحكومة  رئي�سا  م�رص  اىل  “ال�سكر  العبادي  ووجــه 
و�سعبا ملوقفهم الداعم لأمن وا�ستقرار العراق”، موؤكدا 
الرهابية  داع�س  لع�سابة  بقوة  الت�سدي  “�رصورة 
التعاون  مــن  بــاملــزيــد  م�سرتكا  خــطــرا  متثل  الــتــي 

والتن�سيق والتكامل الإقليمي”.
ودعا العبادي اىل “�رصورة الرتكيز على ازالة ال�سحن 
النزاعات  اإطــفــاء  جهود  من  املزيد  وبــذل  الطائفي 
لــالإ�ــرصار  الرهـــاب  منها  ي�ستفيد  التي  الإقليمية 

مب�سالح دول و�سعوب املنطقة”. 
تطوير  العراقيني  امل�سوؤولني  مع  �سكري  بحث  كما 
الرهــاب  مكافحة  جمــال  يف  البلدين  بني  التعاون 
كان  حيث  بينهما،  القت�سادية  العالقات  وتو�سيع 
يف  م�رص  اىل  نفطه  �سحنات  اوىل  ار�سل  قد  العراق 
ابريل  يف  وبغداد  القاهرة  وقعته  الذي  التفاق  اإطار 
 12 م�رص  اىل  مبوجبه  العراق  يبيع  والذي  املا�سي، 
مليون  بواقع  عــام  خــالل  النفط  من  برميل  مليون 
ب�رصوط  م�ستقباًل  للزيادة  قابلة  وهي  �سهرًيا،  برميل 

دفع مي�رصة.
املا�سي  ال�سهر  مــن  الول  يف  القاهرة  يف  ــرت  وج
ــدورة  ال عقد  لرتتيبات  عراقية  م�رصية  مباحثات 
وزيرة  اأ�سارت  حيث  امل�سرتكة،  العليا  للجنة  الثالثة 
ال�ستثمار والتعاون الدويل امل�رصية �سحر ن�رص التي 
تتوىل رئا�سة اللجنة الوزارية التح�سريية لجتماعات 
اإىل حر�س حكومة  بيان �سحايف،  العليا، يف  اللجنة 
ممكن،  وقت  اأقــرب  يف  اللجنة  هذه  عقد  على  بالدها 
التعاون بني  تفعيل  اآليات  اأهم  اأحد  اللجنة  تعد  حيث 

البلدين يف العديد من املجالت.
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بغداد_ الجورنال نيوز 

الخالفات تتعمق.. هذا ما جرى في ليلة انقالب »اإلخوان المسلمين« على المحور السعودي في القوى السنية

األمن النيابية: هنالك أدلة تؤكد الدعم األميركي 
لداعش وخاصة في معارك التحرير

مطالبات بسحب ممثلي التيار الصدري من مطار 
النجف وإحالتهم على القضاء

التحالف الوطني يؤكد أهمية تمرير قوانين 
البرلمان المعطلة التي تمس مصالح المواطن

اجتماعا  الأربعاء،  النواب،  جمل�س  يف  والدفاع  الأمن  جلنة  عقدت   : متابعة  بغداد_ 
ملناق�سة الدعم الأمريكي لتنظيم “داع�س” الإجرامي، مطالبة احلكومة مبوقف حازم 

من ا�ستمرار اخلروقات الأمريكية.
وقال رئي�س اللجنة حاكم الزاملي يف ت�رصيح �سحفي، اإن “جلنة الأمن والدفاع يف 
جمل�س النواب عقدت، اجتماعا ب�ساأن الدعم الأمريكي لتنظيم داع�س الإجرامي، وبحث 
الفالم واملواد الت�سويرية املتوافرة بهذا ال�سدد”. واأ�ساف الزاملي، اأن “هناك الكثري 
من الدلة على الدعم الأمريكي امل�ستمر لداع�س وخ�سو�سا يف معارك التحرير”، داعيا 
احلكومة اإىل “اتخاذ موقف من ا�ستمرار تلك اخلروقات”. واكنت جلنة الأمن النيابية 
ارتكبها  “خروقات”  توثق  فيديو  ومقاطع  �سورا  امتالكها  �سابق  وقت  يف  اأكــدت 
العراقية،  القوات  ق�سف  خالل  من  املتحدة  الوليات  تقوده  الذي  الدويل  التحالف 

مطالبة رئي�س الوزراء حيدر العبادي بعدم العتماد على التحالف.

زعيم  الربــعــاء،  اللبان،  �سادق  النجف  حمافظة  عن  النائب  دعا   : خا�س  بغداد_ 
التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر اىل �سحب ممثليه يف مطار النجف الدويل وحما�سبتهم 
لتورطهم بق�سايا ف�ساد. وقال اللبان يف ت�رصيح لـ »اجلورنال نيوز« ، ان”هناك بع�س 
زعيم  مطالبا  النجف”،  ملطار  القت�سادية  املقدرات  على  ت�سيطر  ال�سيا�سية  الحزاب 
تورطهم  ب�سبب  الق�ساء  على  واحالتهم  املطار  من  ممثليه  "�سحب  بـ  ال�سدري  التيار 
التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر وعد بوقف اللجنة  مبلفات ف�ساد”. واأ�ساف ان” زعيم 
القت�سادية يف مطار النجف ورفع لواء حماربة الف�ساد"، و�سبق للبان ان اتهم جهات 
�سيا�سية بالهيمنة على مطار النجف الدويل. وقال رئي�س كتلة م�ستقلون لـ »اجلورنال 
الدعوة ال�سالمية، وكتلة  ” اجندات تابعة، لربعة احزاب �سيا�سية، ) حزب  نيوز« ان 
املواطن ، وتيار الحرار ، وكتلة الوفاء ( هيمنت على مقدرات مطار النجف وتقا�سم 
عن  املطار  وابعاد  الفوري  بالتدخل  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  مطالبا  موارده”، 

�سيطرة الأحزاب.

حيدر  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  الربعاء،  الوطني،  التحالف  طالب   : متابعة  بغداد_ 
اىل  م�سرياً  ال�سعبي،  احل�سد  بقانون  اخلا�سة  التعليمات  باإ�سدار  بال�رصاع  العبادي، 

�سعيه لتمرير القوانني املعطلة داخل جمل�س ال�سعب.
ال�سيا�سية،  "الهيئة  ، ان  الوطني، يف بيان �سحفي  وذكـر املكتب العالمي للتحالف 
ومتت  ببغداد  يف  مكتبه  يف  احلكيم  عمار  ال�سيد  برئا�سة  الــدوري  اجتماعها  عقدت 
قرارات  متابعة  ت�سدرتها  والتي  العمال،  جدول  على  املدرجة  املوا�سيع  مناق�سة 
بتوجيهات  التزامه  على  �سدد  التحالف  اأن  اىل  م�سرياً  القيادية"،  الهيئة  وتو�سيات 

املرجعية العليا بخ�سو�س اأولويات ما بعد حترير املو�سـل ومتابعة تطبيقها".
الوطنية  الت�سوية  اعالن  وبرنامج  توقيت  كذلك،  ناق�سوا  "املجتمعني  ان  واو�سح 

ومتابعة تطبيقها ومناق�ستها مع بقية ال�رصكاء".
وبني ان "الجتماع بحث الولويات يف املجال الت�رصيعي، ملا تبقى من عمر الدورة 
وحدة  اهمية  اكدت  التي  الهيئة،  ابحاث  من  جانبا  اخذت  حيث  احلالية،  الربملانية 

التحالف الوطني لتمرير القوانني املعطلة التي مت�س م�سالح املواطن".
واكد ان "الجتماع مت خالله معاجلة بع�س امل�ساكل التي تخ�س احل�سد ال�سعبي، حيث 
دعا املجتمعون رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي، اىل ال�رصاع با�سدار التعليمات 
اخلا�سة بقانون احل�سد ال�سعبي، الذي اأقره جمل�س ال�سعب اأخرياً". وا�سار البيان اىل ان 
"الهيئة ال�سيا�سية للتحالف الوطني �سّدقت على تو�سيات اللجنة احلكومية للتحالف، 

ب�ساأن مطار النجف ال�رصف، ورفعتها اىل رئي�س جمل�س الوزراء".

وزير الخارجية المصري في بغداد: نريد عالقات عميقة مع العراق وانتصاركم أثلج صدورنا

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يف زيارة لي�ست الأوىل من 
نوعها بحث وزير اخلارجية 
امل�سري �سامح �سكري خالل 

زيارته اىل بغداد ,الأربعاء, مع 
رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�سوم 

ونائبه اإياد عالوي ورئي�س 
الوزراء حيدر العبادي ووزير 

اخلارجية اإبراهيم اجلعفري 
مواجهة الرهاب والتطرف 

وا�ستعدادات  م�سر للم�ساهمة 
باعمار املناطق املحررة اإ�سافة 

اىل اتفاق على موعد عقد اللجنة 
العليا امل�سرتكة واإطالق حوار 

ا�سرتاتيجي بني البلدين.

بغداد_ فاطمة عدنان

"امل�ساري كان قريبا  اأن  ال�سيا�سي،  واو�سح املحلل 
من احلزب ال�سالمي العراقي ومن الخوان امل�سلمني 
تركيا  على  قريبان  القطبني  هذين  فــاإن  ثم  ومــن 

ويكونان اقرب اىل قطر منهما اىل ال�سعودية". 
وت�ساءل املو�سوي "هل عملية ابعاد امل�ساري تعني 
احلزب  من  لي�س  امل�ساري  لن  احلديث  هذا  عك�س 
ال�سالمي اأم قد تكون ميوله اىل ال�سعودية اكرث من 
قطر ولهذا ال�سبب مت اخراجه من رئا�سة التحالف؟" 

الربعاء،  العراقية  القوى"  "حتالف  كتلة  ــدت  واأك
"احمد  ال�سابق  الكتلة  رئي�س  اقالة  ا�سباب  من  اأن 
امل�ساري" هي لكونه مل يكن من�سفا خالل ال�سنوات 
بع�س  ولرتكه  القوى،  احتــاد  قيادة  يف  املا�سية 
النائبة  وقالت  ال�سوابط.   تت�رصف خارج  القيادات 
يف الكتلة، ناهدة الدايني، يف ت�رصيح للجورنال اإن 
اجتماعي  مقررات  هي  امل�ساري  اقالة  ا�سباب  "من 
الكتلة  اع�ساء  جميع  لن  وذلــك  وبــغــداد،  اربــيــل 

الثالث  ال�سنوات  ــالل  وخ امل�ساري  ان  يعتقدون 
ا�سافة  الكتلة،  يخ�س  جهد  باي  يقم  مل  املا�سية 
.واأ�سافت،  النواب  لبع�س  من�سفا  يكن  مل  انه  اىل 
امل�ساري  باقالة  توجه  لديه  كان  القوى  "احتاد  اأن 
جمل�س  رئي�س  الــقــاه  الــذي  متــوز   14 اعــالن  قبل 
النواب، �سليم اجلبوري ، لكن مت تاخريه اىل ما بعد 
فاإنها  الكتلة  يخ�س  فيما  اأنــه   ، واأكــدت  العالن". 
ال�سلمي  والــتــداول  الدميقراطية  ملبداأ  وفقا  تعمل 
اتخاذها".  املطلوب  الواجبات  من  وتعده  للرئا�سة 
لتويل  املــوؤهــل  ال�سخ�س  عــن  ــا  رده معر�س  ويف 
ل  اأنه  اىل  الدايني  اأ�سارت  امل�ساري،  بعد  املن�سب 
يوجد حتى الن بديل موؤهل لتويل رئا�سة التحالف 
الرغم من مطالبته  وعلى  التحالف  ان  اىل  م�سرية   ،
باقالة امل�ساري لكنه طالب اي�سا طالب بالرتيث يف 
احتاد  النائبة عن  املنا�سب".واأعربت  البديل  اختيار 
ال�سنة  للمكون  القوى عن ترحيبها بتكوين مرجعية 
املرحلة  خــالل  خارجية،  ام  داخلية  اكانت  �سواء 
املقبلة وهي �رصورة حالها حال املرجعية ال�سيعية 

والكردية". من جانبها اعلنت القيادية يف التحالف 
ذاته ،انت�سار اجلبوري، يف ت�رصيح لـ»اجلورنال«اإنه 
"خالل يومني اأو ثالثة �سيتم عقد جل�سة خا�سة من 

اجل انتخاب رئي�س كتلة جديد خلفًا للم�ساري".
دميقراطي  ب�سكل  كانت  اأن"الإقالة  واأ�ــســافــت، 
الربملانية  الكتلة  رئا�سة  تكون  ان  منها  والهدف 
قبل  من  امل�ساري  مع  خالفات  هناك  لكن  دوريــة، 
بالإقالة  �ساهمت  التي  هي  التحالف  قــادة  بع�س 
املطروحة  الأ�سماء  "ابرز  ان  واأ�سافت،  اأي�سا". 
الربملانية  القوى  كتلة حتالف  رئي�س  ل�سغل من�سب 
كما  الكربويل"،  "حممد  و  الدليمي"  "�سعدون  هما 
اأن هناك من يطرح ا�سم حممد متيم، يف حني لفتت 
عرب  �سيكون  الكتلة  رئي�س  "اختيار  ان  اىل  النظر 
الت�سويت، كما ح�سل مع اإقالة امل�ساري". و�سبق ان 
ك�سف  النائب عن حتالف القوى ،مط�رص ال�سامرائي، 
م�ساعيه  امل�ساري،  احمد  اقالة  "ا�سباب  من  ان  عن 
يف  معار�سني  مب�ساركة  ال�سنية  للقوى  موؤمتر  لعقد 
ل  القوى  احتــاد  نــواب  اأغلب  "اأن  بغداد".واأ�ساف، 

منفردة  خا�سة  مرجعية  هناك  تكون  بان  يرغبون 
اأو  البلد  ال�سني عرب عقد موؤمترات يف داخل  للمكون 
اإىل هذا هم من �ساهموا  الذين ي�سعون  خارجه، لن 
تكون  ان  يف  ال�سعودية  وتــرغــب  البلد".  بتدمري 
قانونها  بتعديل  جرت  ما  اذا  القادمة  النتخابات 
احلايل، وهو املتوقع، �ستكون جميع ا�سوات "ال�سنة" 
ت�سفط  او  ت�ستت  ولن  القوى  حتالف  قائمة  �سلة  يف 
من قبل القوائم الخرى كما ح�سل يف النتخابات 
ال�سابقة حني دخلوا بقوائم �سغرية متفرقة. وثانيا 
باجتاه  متحدا  الكبري  ال�سيا�سي  التكتل  هذا  �سيكون 
بغداد،  يف  لهم  موؤثرا  ح�سورا  ي�سمن  واحــد،  هدف 
مناطقهم،  من  انطالقا  طهران  على  الطريق  ويقطع 
القليم  اقامة  فورقة  ذلــك  حتقق  عــدم  حــال  ويف 
العراقي يعني دولة  للد�ستور  جاهزة. والقليم وفقا 
وا�سنطن  ان  يعني  ما  مهلهلة،  دولة  داخل  م�ستقلة 
�ستمار�س �سغطها على بغداد بهذه الورقة بال�سافة 
اىل ال�ستفتاء الكردي القادم، بعد ان تكون نتيجته 

املح�سومة الورقة القوية الخرى.
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