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43 العربية
والعـــالمية

طهران تنتج قنابل »قاصدك ـ 2« الذكية وتتوعد أوروبا بـ »البرد القارس«
أمانو يستهل اجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتهام إيران بـ »عدم التعاون«.. وروسيا تؤيد فرض عقوبات على الجمهورية اإلسالمية

د. محمد البرادعي

املدير العام اجلديد لـ »الذرية« يوكيا أمانو متحدثا في مؤمتر صحافي على هامش أول اجتماع حكام برئاسته في ڤيينا       )أ.ف.پ(

رئيس وزراء الهند مامنوهان سينغ متحدثا أمام مجلس الشورى السعودي        )أ.پ(

رادوڤان كرادزيتش خالل دفاعه عن نفسه أمام محكمة اجلزاء الدولية      )أ.پ(

السعودية والهند تنددان باإلرهاب والتطرف 
وتؤكدان أنهما ظاهرة عالمية ال ترتبط بدين

كرادزيتش يدفع ببراءته في الهاي: 
حرب البوسنة مقدسة وعادلة

أدان���ت    عواص���م � أ.ش.أ: 
السعودية والهند ظاهرة اإلرهاب 
والعنف والتط���رف، وأكدتا على 
كونها ظاه���رة عاملية تهدد جميع 
املجتمعات وال ترتبط بدين أو عرق 
أو لون وأن���ه يجب على املجتمع 
الدول���ي التعاون في القضاء على 
اإلرهاب. جاء ذلك في بيان نش���ر 
أمس ح���ول »إعالن الرياض« ومت 
توقيعه الليلة قب���ل املاضية بني 
خ���ادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عبداهلل ب���ن عبدالعزيز ورئيس 
الهن���د مامنوهان س���ينغ  وزراء 
الذي اختتم أمس زيارته للمملكة.  
ونص »اعالن الرياض« الذي وصف 
بأنه بداية لعهد جديد من الشراكة 
االستراتيجية بني الهند والسعودية، 
على تكثي���ف التعاون بينهما في 
مجال تب���ادل املعلومات بش���أن 
النشاطات االرهابية وغسيل األموال 
واملخدرات واألس���لحة واالجتار 
في البش���ر وتطوير استراتيجية 
التهديدات.  مشتركة ملكافحة هذه 
واستعرض اجلانبان اجلهود القائمة 
ومستجداتها وعبرا عن أملهما في 
استئناف عملية السالم في الشرق 
األوسط طبقا لقراري مجلس األمن 
242 و338 ومبادرة السالم العربية، 
وأك���د الزعيمان في ه���ذا الصدد 
على أن استمرار اسرائيل في بناء 
املستوطنات يشكل عقبة رئيسية 
أمام عملية السالم، مشددان على 

عواص����م � وكاالت: مبوازاة 
انطالق اجتماعات مجلس حكام 
الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة 
برئاس����ة مديرها العام اجلديد 
يوكيا امانو أم����س، أعلن قائد 
س����الح اجلو االيراني اجلنرال 
حسن شاه صفي أنه سيتم قريبا 
اختب����ار جيل جديد من القنابل 
التي  الذكية عي����ار 2000 رطل 

حتمل اسم »قاصدك � 2«.
وأكد شاه صفي � في تصريح 
لوكالة أنباء »فارس« االيرانية 
امس � أن هذه القنبلة الذكية التي 
مت انتاجه����ا في داخل ايران بيد 
اخلبراء االيرانيني ودخلت مرحلة 
االنتاج املكثف قد مت وضعها حتت 

تصرف سالح اجلو االيراني.
وأش����ار ال����ى مزاي����ا قنبلة 
»قاص����دك � 2« الذكية، موضحا 
أن لها قدرة تدميرية كبيرة للغاية 
وتتمتع بدقة استهداف ال متناهية 

وببعد املدى.
من جهة أخرى، أشار املسؤول 
االيراني الى عدم فاعلية املنظومة 
الصاروخي����ة األميركي����ة ف����ي 
دول املنطق����ة واخللي����ج وقال 
»ان األميركي����ني اختبروا هذه 
ال����دول االخرى  املنظومات في 
اال انهم ل����م يحققوا جناحا في 

ذلك«.
بدوره استبق حسني سالمي 
الثوري  نائب قائ����د احل����رس 
اجتماع مجل����س احلكام وهدد 
بأن ايران ميكن ان جتعل الدول 

ال���ذي متلكه في  التخصي���ب 
مقابل وقود ملفاعلها املخصص 
للبحوث في طهران، مفضلة ان 
تطلق بنفسها انتاج اليورانيوم 
العالي التخصيب )بنسبة %20( 

للحصول على هذا الوقود.

ساركوزي: روسيا أيدت العقوبات  

في غضون ذلك، قال الرئيس 
الفرنس���ي نيكوال س���اركوزي 
امس عقب محادثات مع نظيره 
الروسي دميتري مدڤيديڤ في 
باريس إن روسيا ستؤيد فرض 
عقوب���ات جدي���دة عل���ى إيران 
مادامت تل���ك اخلطوة ال تخلق 

أزمة إنسانية.
وتسعى فرنسا سعيا حثيثا 
لفرض عقوبات دولية جديدة على 
إي���ران ملعاقبتها على برنامجها 
النووي ولكنها تالقي صعوبة في 
احلصول على إجماع في مجلس 

األمن على هذه اخلطوة.
وقال ساركوزي للصحافيني 
إن مدڤيديڤ »قال لي إنه موافق 
على مسألة العقوبات مادامت ال 

تخلق مآسي إنسانية«.
وأضاف ساركوزي أن فرنسا 
دخلت في محادثات ثنائية لبيع 
روسيا حامالت هيليكوبتر من 
طراز ميس���ترال وه���ي صفقة 
الواليات  أثارت قل���ق  مقترحة 
املتحدة وبع���ض أعضاء حلف 
ش���مال األطلس���ي )الناتو( في 

شرق أوروبا.

ايام،  االول الصادر قبل عشرة 
عن مخاوف »من احتمال وجود 
نشاطات سابقة او حالية اليران 
غير معلن عنها لتطوير شحنة 

نووية لصاروخ«.
طه����ران بدورها اس����تبقت، 
موقف امانو في رسالة مفتوحة 
الى مجلس حكام الوكالة الدولية، 
واتهمت الدول الثالث ب� »التخلف« 
عن تنفيذ العقود املبرمة مع ايران 
الن����ووي قبل ثورة  في املجال 
1979. وطلب����ت ايران من حكام 
الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة 
ان »يأخذوا في االعتبار« اثناء 
تقوميهم »املطالب املش����روعة« 

اليران في امللف النووي.
اي���ران خصوصا  وحتدثت 
عن مش���كلة ثقة حيال القوى 
اقتراحه���ا  العظم���ى لرف���ض 
اليوراني���وم الضعيف  مبادلة 

ملفها النووي، اتهمها املدير العام 
اجلديد للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بعدم التعاون في التحقيق 
حول نشاطاتها النووية املثيرة 

للجدل.
وقال امانو في خطاب افتتح 
الوكالة  به اجتماع هيئة حكام 
لشهر مارس والذي سيخصص 
قسمه االكبر لبحث ملف ايران 
الن����ووي »ان الوكال����ة تواصل 
التحقق من عدم حتويل وجهة 
استخدام املواد النووية في ايران، 
لكن ال ميكنني التأكيد على ان 
النووية تستخدم  املواد  جميع 
الهداف سلمية ألن ايران لم تظهر 

التعاون الضروري«.
أمام  امان����و  وكان خط����اب 
اول اجتماع تعقده هيئة حكام 
الوكالة برئاسته موضع ترقب 
ش����ديد بعدما اعرب في تقريره 

األوروبية تعاني بقطع امدادات 
الطاقة وميكن أن تضرب أي عدو 

بصواريخها
انباء فارس  ونقلت وكال����ة 
عن س����المي قوله ف����ي اجتماع 
م����ع محاربني قدماء ومتطوعني 
في كرمان ان »ايران لديها %50 
من طاقة العال����م واذا ما قررت 
فسيكون على اوروبا ان متضي 

الشتاء في البرد القارس«.
وأضاف »صواريخنا قادرة 
اآلن على استهداف أي بقعة يوجد 
البالد  املتآم����رون، وحتقق  بها 

اجنازات في كل املجاالت«.
في غضون ذلك، شهد امللف 
الن����ووي االيراني فصال جديدا 
من املواجهة م����ع الغرب أمس. 
ففي حني انتقدت طهران »فقدان 
الصدقية« لدى الواليات املتحدة 
وفرنسا واملانيا في تعاملها مع 

الهاي � أ.ف.پ: استؤنفت محاكمة 
الزعيم السياسي السابق لصرب 
البوسنة رادوڤان كرادزيتش املتهم 
بارتكاب جرائم ابادة في البوسنة، 
أمس امام محكمة اجلزاء الدولية 
السابقة  اخلاصة بيوغوس����الڤيا 
في الهاي، وقال كرادزيتش لدى 
استئناف محاكمته ان قضية صرب 

البوسنة »عادلة ومقدسة«.
واضاف »اني امامكم اليوم ليس 
الدافع عن نفسي بل عن امة صغيرة 
في البوسنة والهرسك عانت طوال 
500 سنة« هي امة صرب البوسنة، 
وتابع »سادافع عن امتنا وقضيتها 
العادلة واملقدسة وبهذه الطريقة 

ادافع ايضا عن نفسي«.
املتهم  وسيواصل كرادزيتش 
اب����ادة وجرائم حرب  بارت����كاب 
وجرائم ضد االنس����انية ادت بني 
عام����ي 1992 و1995 الى مقتل 100 
الف شخص وتشريد 2.2 مليون، 
والذي اوقف في بلغراد عام 2008 
بعد مالحقته ملدة 13 عاما، سيواصل 
تقدمي دفاعه التمهيدي اليوم الذي 

أهمية اجلهود االقليمية والدولية 
التي تركز على جعل منطقة الشرق 
األوسط واخلليج خالية من جميع 
األسلحة النووية وجميع أسلحة 
الدمار الش���امل.  وأك���د اجلانبان 

استهله امس بالقول »لم يكن هناك 
نية او فكرة او خطة لطرد املسلمني 
والكروات« من اراضي جمهورية 
صرب البوسنة املعلنة من جانب 

واحد، دافعا ببراءته املطلقة.
واضاف »خطتنا الوحيدة كانت 
انقاذ حياتنا وممتلكاتنا واحلفاظ 
الذي  اراضينا«،وكرادزيتش  على 
اعتقل في يوليو 2008 في بلغراد قد 

الس���عودي والهن���دي في »اعالن 
الرياض« دعمهما للجهود الدولية 
املبذول���ة حلل املس���ائل املتعلقة 
ببرنامج ايران النووي سلميا من 

خالل احلوار.

يتعرض للسجن املؤبد وكانت أمامه 
مهلة يومني لتقدمي دفاعه التمهيدي، 
أما ابرز جرائ����م كرادزيتش التي 
يحاكم عليها فهي ارتكاب مذبحة 
سريبرينيتش����ا التي قتل خاللها 
اكثر من س����بعة االف رجل مسلم 
في يوليو 1995 ومحاصرة مدينة 
ساراييفو وقصفها ما اوقع 10 االف 

قتيل مدني في 44 شهرا.

مسؤول بالحزب الوطني يتهم البرادعي بالتحول 
من الدعوة السلمية للتغيير إلى التهديد بانتفاضة شعبية 

 الهاشمي يدعو العراقيين للزحف نحو صناديق االقتراع: 
لقد دقت ساعة التغيير والخالص 

عواصم - وكاالت: تزامنا مع التحضيرات املتس����ارعة 
لالنتخابات البرملانية املقررة األحد املقبل، ووسط مخاوف 
من تصاعد وتيرة العنف، كشف مسؤولون عراقيون أمس 
ان عدد القتلى من املدنيني في العراق ارتفع ارتفاعا كبيرا 
مقارنة بالشهر السابق وبلغ 211 قتيال مقابل 135 قتيال في 
يناير. ازاء ذلك، حذر مستشار األمن الوطني العراقي صفاء 
حس����ني من »أوقات صعبة« قد يس����تغلها تنظيم القاعدة 
في حال حصول فراغ أمني اذا استغرق تشكيل احلكومة 
اجلدي����دة وقتا طويال. ولتخوفه من مفاوضات ش����اقة قد 
تس����تغرق أشهرا لتأمني التحالفات املطلوبة نظرا لتقارب 
فرص املتنافسني، وضع حسني اإلسراع في تشكيل احلكومة 
في أولويات مخاوفه االمنية »اذا اس����تغرقت وقتا طويال، 
فسنواجه بعض الصعوبات«، معتبرا ان شهرا واحدا يعتبر 
»فترة قصيرة«. وأكد حسني قلقه بالقول »بدأت اخشى انها 
)احلكومة( قد ال تتش����كل حتى يوليو املقبل«. في حال لم 
يحصل أي طرف على نسبة 163 مقعدا في البرملان متكنه 
من تشكيل حكومة مبفرده ما يعني الدخول في حتالفات 

مع جهات اخرى، وهذا يتطلب وقتا طويال.

وأضاف ان »قوات األمن ستعمل كما ينبغي، لكن على 
االقل االرهابيني س����يجدون الفرصة لتنفيذ هجمات، كما 
س����يجدون فرصة مؤاتية للتأثير على تشكيل احلكومة، 
وهو ما يأملون حتقيقه«. من جانبه، اعتبر نائب الرئيس 
العراقي طارق الهاش����مي أنه قد »دقت ساعة التغيير« في 
العراق، داعيا العراقيني الى القيام »بزحف تاريخي« نحو 
صناديق االقتراع االحد املقبل من اجل إحداث هذا التغيير. 
وقال الهاش����مي في كلمة أمام نحو ثالث����ة آالف من أبناء 
اجلالية العراقية في عمان مساء أمس االول »اليوم وصلنا 
الى مرحلة ينبغي ان نقول فيها كلمة احلق، لقد دقت ساعة 

التغيير وساعة اخلالص، والقرار بأيديكم«.
وأضاف الهاشمي قبل وصوله الى سورية أمس »يجب 
ان نترجم غضبنا وأملنا وإحباطنا الى موقف تاريخي، هذه 
املرة نريد عراقا بال ظل����م بال جور وبال جهل بال أمية بال 
فساد«. وأوضح الهاشمي الذي يشارك في االنتخابات ضمن 
»الكتلة العراقية« الليبرالية التي يتزعمها رئيس الورزاء 
االسبق اياد عالوي »اليوم وصل العراق الى منعطف، اما 

ان يكون هذا العراق او يضيع«.

وأك����د ان »العراق وعلى مدى الس����نوات املاضية كان 
بإمكانه ان يكون واعدا ش����امخا بني الدول العربية ودول 
الشرق االوسط«. واضاف »لقد توافرت للعراق 300 مليار 
دوالر والغاء ديون خارجي����ة ودعما دوليا ليس له مثيل 
ودعم داخلي من خالل حكومة أس����ميناها حكومة وحدة 
وطنية«. وتابع »ولكن بعد أربع س����نوات وبعد توافر كل 
مس����تلزمات النجاح تلك، جند ان العراق بلد بائس حزين 

فقير تعبث الدول بأمنه وسيادته«.
وانتقد الهاش����مي الفس����اد املالي واالداري والطائفية 
السياسية »التي دمرت الدولة العراقية ومؤسساتها«، مشيرا 
الى ان »نحو 50% من الشعب العراقي مازال يعيش حتت 
خ����ط الفقر وهو يعيش في أغنى بلد في الدنيا، واملواطن 

يتساءل اين هي اموال العراق«.
وقال »اليوم هناك 4.5 ماليني مهجر خارج العراق و2.5 
مليون نازح داخل العراق، وفقر وتشرد وبؤس في اخلدمات 
الصحية والتعليم وتراجع في العملية الدميوقراطية وبناء 

الدولة«.
وأضاف انه »حتى األمن الذي حتسن هو أمن هش«.

املصري���ة من أج���ل التغيير أن 
البرادعي أنهى البيان التأسيسي 
للجمعية مرجعا تأخر إصداره إلى 
أنه يعكف مع بعض شبابها إلى 
وضع بعض »الرتوش« اخلاصة 

بكيفية إشراك اجلماهير.
ق���ال عبدالرحمن  من جهته 
يوسف � وهو جنل الشيخ يوسف 
القرضاوي � مقرر احلملة الشعبية 
لدعم ترشيح البرادعي للرئاسة 
انه���ا بدأت تنفيذ فك���رة جديدة 
على موقعها عل���ى الفيس بوك 
حتمل شعار »انصر احلملة من 

منزلك«.
ودعت حركة »شباب 6 أبريل« 
د.البرادع���ي وجماع���ة اإلخوان 
املسلمني وقوى املعارضة حلضور 
مؤمتر »هنغير الدستور ونصلح 
الطريق« املقرر عقده نهاية مارس 
اجلاري. وهذه احلركة هي إحدى 
القوى املؤي���دة للبرادعي، وكان 
زعيمه���ا اعتقل لفت���رة وجيزة 
قبل وصول البرادعي مباش���رة 
بتهمة وضع شعارات مناصرة له 
ومنتقدة لنظام احلكم في بعض 

الشوارع.

بحكم محكمة في قضية تزوير 
الغد  التوكيالت اخلاصة بحزب 

الذي كان يرأسه.
من جهته رفض عمرو موسى 
األمني العام جلامعة الدول العربية 
اتهامات ضده بالتدخل في الشؤون 
الداخلية إلحدى الدول األعضاء، 
بسبب استقباله في مكتبه د.محمد 
البرادعي عق���ب عودته للقاهرة 
واس���تقباله في املطار من نخب 

شعبية ومعارضة.
ووصف ذلك »بالكالم الغريب« 
قائال ل� »بي بي س���ي« ان مصر 
متر بحال���ة غير مس���بوقة من 
احلوار واجلدل السياس���ي، وال 
ميكن ألحد أن يدير وجهه عنها، 
والبرادعي يقوم بدور كبير في 

هذا احلراك.
وأض���اف: أنا مواطن مصري 
يجب عليه االهتمام بشؤون بالده 
ومتابعتها عن كثب. وكان البرادعي 
غادر مصر فجر أمس االول إلى 
العاصمة النمساوية ڤيينا ومنها 
إلى عدة دول في زيارات تستغرق 
شهرين. ونقلت »املصري اليوم« 
عن د.حسن نافعة منسق اجلمعية 

أنب���اء  وكاالت  أن  يذك���ر 
وفضائي���ات دولي���ة نقلت عن 
عودة قوله لبرنامج »العاش���رة 
مس���اء« بقناة »درمي«، املصرية 
ان »البرادع���ي ليس كبيرا على 
االعتقال، وال ميلك أي حصانة«، 
ملمحا إل���ى امكانية اعتقاله في 
ظل قانون الطوارئ املطبق منذ 
عام 1981 أسوة مبا حصل ألمين 
نور. وشرح عودة ل� »العربية.

نت« أن نور خاض االنتخابات ولم 
يتم اعتقاله، ودخوله السجن مت 

حتمله تصريحات���ه، فمن ينزل 
إلى الشارع لتحريض الناس على 
االنتفاضة سيتعامل معه األمن 
وليس السياس���يون«. وأوضح 
أن هناك إش���ارات سلبية عديدة 
حملتها تصريحات البرادعي منذ 
وصوله، فقد انتقل خالل أسبوع 
واحد من الدعوة السلمية النتقال 
السلطة واالنتخابات إلى التهديد 
باالنتفاضة الشعبية، وبدا خالل 
لقاءاته رافضا للنظام السياسي 
بالكامل، فهو يرفض حتى األحزاب 
املوجودة حاليا بدليل انه التقى في 
بيته برؤسائها بوصفهم مصريني 
وليس مبناصبهم احلزبية، وظهر 
بأنه ال ميلك احلنكة السياس���ية 
لقراءة قوة نظام دخل حربا مع 

االرهاب ملدة 20 عاما«. 
وأضاف د.عودة: عندما طلب 
منه رؤساء األحزاب خالل اللقاء 
الذي مت في بيته بالنزول للشارع 
الناس وحتميس���هم على  للقاء 
التفاعل مع الدعوة إلى التغيير، 
رد عليه���م بأنه رمز، فهل ملجرد 
كونه موظفا دوليا سابقا يكتسب 

الرمزية. 

دبي � العربية.نت: نفى د.جهاد 
ع���ودة العض���و الب���ارز بأمانة 
السياس���ات في احلزب الوطني 
احلاكم في مصر والتي يترأسها 
جمال مبارك، أن يكون هدد باعتقال 
د.محمد البرادعي املدير السابق 
لوكالة الطاق���ة الذرية الدولية، 
ونقل موق���ع »العربية.نت« عن 
عودة رده على ما تناقلته وسائل 
إعالم عاملية ح���ول ذلك بقوله: 
س���ئلت هل له حصانة؟ فأجبت 
أن البرادعي ليس فوق القانون، 
وال حصانة دولية أو قضائية أو 
حتى معنوية له، لم آت مبسألة 
االعتقال نهائيا، لكن ما قصدته 
أنه كأي ش���خص آخر سيواجه 

بالقانون لو أخل باألمن.
وعن مفهوم »اإلخالل باألمن« 
استطرد عودة الذي يعمل أيضا 
أستاذا للعلوم السياسية بجامعة 
حل���وان ب���أن »د.البرادعي هدد 
بانتفاض���ة ش���عبية ولم يعلن 
ترشيح نفسه، وهو أمر خطير، 
فاالنتفاضة معناها النزول للشارع 
بدال من التدرج السلمي النتقال 
الس���لطة، وهن���ا اخلط���ر الذي 

نفى التهديد باعتقاله قبل مغادرة مصر

مسؤول أمني يتخوف من استغالل القاعدة أي فراغ بعد االنتخابات 

قيرغيزيا تحتج وإيران تعتذر عن اعتراض طائرتها العتقال ريغي 
عواصمـ  أ.ش.أ: احتجت قيرغيزيا رسميا على إيران 
ــبب اعتراضها رحلة طيران نظامية وإجبارها طائرة  بس
ــوط في اراضيها العتقال قائد  ركاب قرغيزية على الهب

جماعة جند اهلل عبد املالك ريغي على متنها.
ــة القيرغيزية - في بيان  أعلنت ذلك وزارة اخلارجي
ــتى( الروسية  أصدرته أمس ونقلته وكالة أنباء )نوفوس
ــران ميديت  ــفير قيرغيزيا لدى طه ــة أن س ـ موضح
شيرميكولوف أعرب لدى مقابلته مساعد وزير اخلارجية 

اإليراني محمد رضا رؤوف شيباني عن احتجاجه على 
هذا اإلجراء. 

وأعلنت اخلارجية القرغيزية أن شيباني تقدم باعتذار 
رسمي عن اعتراض طائرة ركاب تابعة لشركة »قرغيزستان« 
للطيران في »األجواء اإليرانية« واعتقلت راكبني أحدهما 
زعيم جماعة »جند اهلل« السنية اإليرانية املتمردة عبداملالك 
ريغي. وأفادت وكالة األنباء الروسية »نوفوستي« ان شيباني 

اعتذر عن احلادث الذي وقع في 23 فبراير املاضي.

عمان � ا.ف.پ: نفى االردن أمس ما ورد في 
تسجيل ملنفذ الهجوم االنتحاري الذي اسفر عن 
مقتل سبعة من عناصر »سي آي ايه« وضابط 
اردني في افغانستان همام البلوي والتي اتهم 
فيها املخابرات االردنية بالوقوف وراء مقتل 
القيادي في القاعدة مصعب الزرقاوي والشيخ 
عبداهلل عزام والقي���ادي في حزب اهلل عماد 

مغنية، واعتبرها »اكاذيب وافتراءات«. وقال 
نبيل الش���ريف وزير الدولة االردني لشؤون 
االعالم واالتصال والناطق الرس���مي باس���م 
احلكومة »نحن نرفض االدعاءات التي اطلقها 
املدعو همام البلوي في الشريط الذي تناقلته 
وسائل االعالم االحد« مؤكدا ان »هذه االكاذيب ال 
تستقيم مع املنطق او حقائق االمور«. وأضاف 

»ليست لنا عالقة باستهداف عماد مغنية وال من 
املنطق ان يدخل االردن في احتكاك مع حزب 
اهلل«. واوضح »نحن ننفي كذلك اس���تهداف 
بعض الشخصيات التي أوردها البلوي مثل 
عبداهلل عزام«، مشيرا الى ان »االردن واململكة 
العربية السعودية كانا في ذلك الوقت يدعمان 

املجاهدين العرب في افغانستان«.

 األردن ينفي »األكاذيب واالفتراءات« التي وردت في تسجيل البلوي


