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مباحثات مصرية - بحرينية - إماراتية ملواجهة حتديات املنطقة
خديجة حمودة

شــارك الرئيــس املصري 
عبدالفتاح السيسي في جلسة 
مباحثات رباعية أمس في قصر 
الوطن بأبوظبي، مع أشــقائه 
صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائد األعلى 
للقــوات املســلحة اإلماراتية، 
وامللك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائــب رئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأوضــح املتحــدث باســم 
رئاســة اجلمهوريــة الســفير 
بســام راضي بأنه مت التباحث 
بشأن تطورات القضايا اإلقليمية 
ذات االهتمام املتبادل، وســبل 
تعزيز التنسيق والتعاون بني 
األشقاء لدفع آليات العمل العربي 
املشترك في مواجهة التحديات 

الراهنة التي تواجه املنطقة.
وســبق جلســة املباحثات 
الرئيــس عبدالفتــاح  تأكيــد 
السيســي على متانة العالقات 
املصرية- اإلماراتية وقوتها وما 
تتميز به من خصوصية وحرص 
مصــر علــى تطويــر التعاون 
والتنســيق الثنائي الوثيق ملا 
فيه مصلحة الشعبني الشقيقني 
واألمة العربية، خاصة من خالل 
تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات 
الثنائيــة بني كبار املســؤولني 
مــن البلديــن بصــورة دورية 
للتنســيق احلثيــث واملتبادل 
جتاه التطورات املتالحقة التي 
تشــهدها حاليا منطقة الشرق 
األوسط وتعزيز وحدة الصف 
والعمــل العربــي واإلســالمي 
املشــترك في مواجهة مختلف 

التحديات اإلقليمية.
جاء ذلك خالل لقاء الرئيس 
عبدالفتاح السيســي امس في 
قصر الوطن بأبوظبي مع صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املســلحة 
اإلماراتية، حيث أقيمت مراسم 
االستقبال الرسمي، ومت عزف 
السالمني الوطنيني واستعراض 

حرس الشرف.
وصرح املتحدث الرســمي 

األعمال، ثم إقامة املشروعات 
الكبرى اجلــاري تنفيذها في 
مختلف ربوع مصر، وما توفره 
من فرص استثمارية متنوعة 
وواعدة في جميع القطاعات، 
مما أحدث نقلــة نوعية الفتة 
فــي جميــع نواحــي احلياة، 
وهو ما أسهم في حرص رجال 
األعمال اإلماراتيني على زيادة 
استثماراتهم في مصر في ضوء 
ما يلمســونه من تطور كبير 

وجاد في مناخ االستثمار.
من جانبه، أعرب الرئيس 
السيسي عن اعتزازه بحفاوة 
االســتقبال، مؤكدا أن زيارته 
تأتــي  لإلمــارات  احلاليــة 
العالقات  اســتمرارا ملســيرة 
التــي  واملتميــزة  الوثيقــة 
تربط البلديــن وما يجمعهما 
من مصير ومســتقبل واحد، 
ودعما ألواصر التعاون الثنائي 
على جميــع األصعدة، مجددا 
فــي هــذا اإلطار اإلعــراب عن 
تضامن مصر حكومة وشعبا 
مع دولــة اإلمارات الشــقيقة 
جراء احلادث اإلرهابي األخير 
الذي أســفر عن وفاة وإصابة 
عــدد من املدنيني، مؤكدا إدانة 
مصر ألي عمل إرهابي تقترفه 
ميليشــيا احلوثي الستهداف 
أمن واســتقرار وسالمة دولة 
اإلمارات الشقيقة ومواطنيها، 

اإلقليمي.
كما أكد الرئيس السيسي في 
هذا اإلطار أن التكاتف ووحدة 
الصف العربي واتساق املواقف 
يعتبر من أقوى السبل الفعالة 
لدرء املخاطــر اخلارجية عن 

الوطن العربي ككل.
من جانبه، أكد الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، تطابق موقف 
بــالده مــع اجلهــود املصرية 
لتسوية مختلف النزاعات في 
املنطقة، مشددا على تالحم األمن 
القومي املشترك لكال البلدين، 
وأن مصر ستظل دائما الشريك 

احملوري لإلمارات باملنطقة.
وأكــد اجلانبــان مواصلة 
العمل معا مــن أجل التصدي 
للتدخالت اإلقليمية ومحاوالت 
بث الفرقة والتقسيم بني دول 
املنطقــة، والتعــاون ملواجهة 
التــي  املخاطــر والتحديــات 
تتعرض لها املنطقة العربية، 
وعلى رأسها اإلرهاب والدول 
الداعمة له، حيث أكد الرئيس 
السيســي فــي هذا اإلطــار ما 
يشــكله أمن دول اخلليج من 
امتداد لألمن القومي املصري، 
مشــددا علــى عــدم الســماح 
باملساس به والتصدي بفعالية 
ملا تتعرض له مــن تهديدات، 
ورفض أية ممارســات تسعى 

إلى زعزعة استقرارها.

ودعــم مصــر لكل مــا تتخذه 
اإلمارات من إجراءات للتعامل 
مع أي عمل إرهابي يستهدفها 
وذلــك في إطــار موقف مصر 
الراســخ مــن دعم أمــن دولة 
العربيــة املتحــدة  اإلمــارات 
واستقرارها واالرتباط الوثيق 
بني األمن القومي املصري وأمن 

اإلمارات الشقيقة.
الرسمي  وأضاف املتحدث 
أنــه مت خالل اللقــاء التباحث 
حول مختلف جوانب العالقات 
الثنائية، فضال عن التشاور إزاء 
مستجدات القضايا ذات االهتمام 
املشترك على الساحة اإلقليمية، 
خاصــة ليبيــا واليمن، حيث 
مت التوافــق على أن مســارات 
احللول السياسية هي األساس 

حلل تلك القضايا.
وأكــد الرئيــس السيســي 
في هــذا اخلصــوص، ثوابت 
املوقف املصري جتاه تسوية 
األزمــات اإلقليميــة، والتــي 
ترتكز باألساس على تقويض 
التدخالت اخلارجية ومحاربة 
العنف واجلماعــات املتطرفة 
واإلرهابيــة واحلفــاظ علــى 
مؤسســات الدولــة الوطنية، 
وذلــك بهدف اســتعادة األمن 
واالســتقرار في الــدول التي 
تعانــي مــن تلــك األزمــات، 
واحليلولة دون تهديدها لألمن 

ضمت الرئيس املصري وملك البحرين ونائب رئيس دولة اإلمارات حاكم دبي وولي عهد أبوظبي

العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس املصري عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة اإلماراتية         (بنا)

باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي، بأن 
الرئيــس السيســي وصاحب 
الســمو الشيخ محمد بن زايد 
عقدا مباحثــات ثنائية، حيث 
أبوظبــي  أعــرب ولــي عهــد 
الرئيس  عن ترحيبه بأخيــه 
السيســي ضيفا عزيــزا على 
اإلمــارات، معربا عــن اعتزاز 
احلكومة والشــعب اإلماراتي 
مبا يجمعهما مبصر وشعبها 
مــن أواصــر تاريخية وطيدة 
وعالقات وثيقــة في مختلف 
املجاالت، مؤكدا التقدير البالغ 
للدور اإلستراتيجي واحملوري 
الذي تقوم به مصر حتت قيادة 
الرئيس السيســي في حماية 
األمن القومي العربي والدفاع 
عن قضايا األمة العربية، وكذلك 
مساعي مصر الدؤوبة في سبيل 
ترســيخ األمــن واالســتقرار 
والتنميــة فــي املنطقة، وذلك 
ارتــكازا على ثقــل دور مصر 
ومحوريتــه ومقوماتــه على 

الساحة اإلقليمية.
كما ثمن ولي عهد أبوظبي 
الشــاملة  التنموية  النهضــة 
التــي شــهدتها مصــر بقيادة 
الرئيس عبدالفتاح السيســي 
خالل السنوات املاضية، والتي 
انعكســت على توفيــر مناخ 
جاذب لالستثمار وتعزيز بيئة 

سودانيون مؤيدون للجيش يتظاهرون 
في اخلرطوم رفضًا ملبادرة األمم املتحدة

الكاظمي غداة جناة رئيس البرملان 
من االغتيال: سنتصدى حلماقات اإلرهابيني

بغدادـ  وكاالت: أكد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي جاهزية بالده للتصدي ألي 
محاولة تستهدف العبث بأمنها واستقرارها، جاء 
ذلك غداة جناة رئيس البرملان محمد احللبوسي 
من محاولة اغتيال فاشلة بعد تعرض منزله 
لقصف صاروخي. وقال الكاظمي خالل زيارته 
أمس للشــريط احلدودي مع سورية «القوات 
املسلحة قادرة على حماية العراق والعراقيني، 
وستتصدى حلماقات إرهابيي اخلارج والداخل 
الســاعني إلــى تكريــس الفوضــى وتقويض 

مؤسسات الدولة ملصاحلهم الشخصية».
وخاطب رئيــس الوزراء العراقي ارهابيي 
داعــش قائال «ال جتربونا فقــد حاولتم كثيرا 
وفشــلتم وســتحاولون كثيرا وستفشــلون، 
تعلمون جيدا أننا نالحقكم، وستدفعون ثمن 

كل حماقة ارتكبتموها».
في غضون ذلك، أعلن العراق اعتقال ثالثة 

من عناصر «داعش» في محافظة نينوى.
ووصفت خلية االعالم األمني التابعة لقيادة 
العمليــات املشــتركة العراقية فــي بيان هذه 

العناصر بأنهم «خطرون».
وقالت إن «االرهابي األول اعترف بعمله فيما 

يسمى «ديوان اجلند الهندسة العسكرية» ومت 
تكليفه باإلشراف على اخلطة الدفاعية ملدينة 
املوصل ووضع خطة محكمة من حفر اخلنادق 
واالنفــاق على طول خط الصد قبل حتريرها 
من قبل القــوات احلكومية لكونه ضابطا في 
اجليش السابق». وأضافت «عمل االرهابي الثاني 
بزرع العبوات الناســفة بكركوك واشترك في 
عدة عمليــات ارهابية ضد القوات االمنية في 
جبل عسل وعجيل واستمر بالعمل حتى عام 
٢٠٢١ في انشــاء االوكار وزرع العبوات حلني 

إلقاء القبض عليه».
وتابعت أن «اإلرهابي الثالث عمل مبا يسمى 
«ديوان اجلند» عســكر صالح الدين االيوبي 
وتكليفه مبحاسبة املواطنني املخالفني لتعليمات 
عصابــات داعــش واشــترك كذلــك بعمليتني 

ارهابيتني ضد قوات البيشمركة».
علــى صعيــد متصــل، قالت قــوات األمن 
العراقيــة أمــس إنها احبطت محاولة تســلل 

لتنظيم «داعش» مبحافظة نينوى.
وأضافت في بيان أن «قوة ســنجار ضمن 
قيادة عمليات نينوى أحبطت فجر امس محاولة 
تسلل لداعش اإلرهابي جنوب قضاء سنجار».

اخلرطوم ـ وكاالت: تظاهر آالف املؤيدين 
للمؤسســة العسكرية في السودان أمس ضد 
مبــادرة األمم املتحــدة األخيرة حلــل األزمة 
السياسية في البالد، ورددوا هتافات مناهضة 
للمنظمة الدولية. وجتمع احملتجون أمام مكتب 
مقر بعثة األمم املتحدة للمســاعدة االنتقالية 
في السودان (يونيتامس) في اخلرطوم، والتي 
بدأت في وقت سابق من يناير اجلاري محادثات 

مع الفصائل السودانية.
وحمــل املتظاهــرون الفتات كتــب عليها: 
«تســقط األمم املتحدة» وطالب آخرون ممثل 
األمم املتحــدة فــي اخلرطوم فولكــر بيرثس 

بـ«العودة إلى دياره».
وقال حامد البشير أحد املتظاهرين لوكالة 
فرانــس بــرس: «ال نريد تدخــال خارجيا في 

بالدنا».
من جهته، نشر حساب بعثة «يونيتامس» 
على موقع تويتر عن ستيفاني خوري مديرة 
مكتب الشؤون السياسية قولها امس: «يتمحور 
دورنا في املرحلة احلالية من املشاورات حول 

عملية سياسية للسودان في االستماع ألصحاب 
املصلحة السودانيني واإلنصات الفاعل لوجهات 

نظرهم وتوثيق رؤاهم ومقترحاتهم».
وكان مجلس السيادة احلاكم في السودان 
برئاسة قائد اجليش رئيس مجلس السيادة 
االنتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد أعلن 
ترحيبه مببادرة األمم املتحدة، أما ائتالف قوى 
احلرية والتغيير، الذي ميثل كتلة املعارضة 
الرئيسية في السودان، فقد أعلن أنه سيقبل 
باملبادرة إذا كان الهدف هو «استعادة االنتقال 

الدميوقراطي».
مــن جهة أخرى، شــهدت مدينة ود مدني 
عاصمة والية اجلزيــرة والتي تبعد ١٨٦ كلم 
جنوب العاصمة اخلرطوم، حالة من العصيان 

املدني امس.
وقال شهود عيان إن املدينة شهدت اغالقا 
شبه تام للمتاجر، وخلت الشوارع من املارة. 
كما أعلن االحتــاد احمللي لكرة القدم باملدينة 
في بيان «تعليق جميع املنافسات واألنشطة 
الى أجل غير محدد حدادا على أرواح الشهداء».

أبوظبي: قدرتنا على اعتراض 
الهجمات من الطراز العاملي

.. واحلبس أو غرامة ١٠٠ ألف درهم عقوبة 
مخالفة حظر التحليق بـ «الدرون»

عواصمـ  وكاالت: قالت املندوبة اإلماراتية 
الدائمة لدى األمم املتحدة السفيرة النا نسيبة 
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة قد تطور 
قدراتها الدفاعية بعــد الهجمات اإلرهابية 
احلوثية التي اســتهدفت أراضيها، مشدد 
علــى أن احلوثيني لن ينجحــوا في النيل 

من مكانة اإلمارات كبلد آمن.
وأضافت الســفيرة النا نسيبة، خالل 
مقابلــة تلفزيونية مع قناة «ســي.إن.إن» 
اإلخبارية األميركية أمس، أن االستخبارات 
اإلماراتية أوضحت أن الهجومني اإلرهابيني 
انطلقــا من اليمن وإنه ثمــة حاجة لوقف 
تدفقات األســلحة واألموال غير املشروعة 
إلى ميليشيات احلوثي. وأكدت أن مناقشات 
أمنية جتري مع واشنطن من دون ذكر مزيد 

من التفاصيل في هذا اخلصوص.
وقالت نسيبة «قدرتنا على اعتراض هذه 
الهجمات من الطراز العاملي. ومن املمكن دائما 
أن تتم عمليات التطوير والتحسني والتعاون 
اإلضافي في االستخبارات وأعتقد أن هذه 

هي املجاالت التي ندرســها مع شــركائنا» 
األميركيني.

وأوضحــت أن دولــة اإلمــارات حثــت 
واشــنطن على إعادة التوصيف اإلرهابي 
جلماعــة احلوثي، وهــي تناقش أيضا مع 
شــركائها زيــادة الضغط علــى احلوثيني 
لتنشيط جهود السالم املتعثرة في اليمن 

والتي تقودها األمم املتحدة.
وتابعت «هذا يعني إدراجهم من جديد 
في قوائم العقوبات. ورمبا إدراج شخصيات 
إضافية، ويعني توقف التدفق غير املشروع 

للسالح والتمويل إليهم».
وشــددت مندوبة اإلمــارات الدائمة في 
األمم املتحدة على أن احلوثيني لن ينجحوا 

في النيل من مكانة اإلمارات كمالذ آمن.
واختتمت نسيبة بالتأكيد على أن دولة 
اإلمارات ستواصل مساعيها الديبلوماسية 
الراميــة إلــى التهدئة وفي الوقت نفســه 
حتتفظ باحلق في الدفاع عن نفسها «دفاعيا 

وهجوميا».

أبوظبيـ  وام: أوضحت النيابة العامة 
اإلماراتية ان كل من يخالف احلظر الصادر 
من الســلطات املختصة بشأن التحليق 
بطائــرة بــدون طيار«الــدرون» يعاقب 
باحلبس مدة ال تقل عن ٦ أشهر وال تزيد 
على خمس ســنوات، وبالغرامة التي ال 
تقــل عن ١٠٠ ألف درهم أو بإحدى هاتني 
العقوبتني، وذلــك «طبقا للمادة ١٧٦ من 
املرســوم بقانون احتادي رقم ٣١ لســنة 

.«٢٠٢١
من جهة أخرى، استدعت النيابة العامة 
عددا من األشخاص بعد تداولهم مقاطع 
ڤيديو على منصات التواصل االجتماعي 
تظهر تصدي دفاعــات الدولة حملاوالت 
ميليشيا احلوثي االرهابية استهداف بعض 

املنشآت احليوية في الدولة.
وحذرت النيابة العامة من أن مثل هذه 

املقاطع تعرض منشآت حيوية وعسكرية 
للخطر ومن شأنها أن متس أمن واستقرار 

املجتمع.
وذكرت وكالة انباء االمارات الرسمية 
«وام» في بيان أمس ان املستشار د. حمد 
سيف الشامسي النائب العام للدولة اكد أنه 
سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة 

حيال من ينشرون هذه املواد.
وحذر النائب العام أفراد املجتمع من 
مخاطر نشر وتداول هذه املواد على وسائل 
التواصــل االجتماعي، داعيا إلى االلتزام 
بالقوانني السارية في الدولة، مشددا على 
أن النيابة العامة ستباشــر مسؤولياتها 
فــي تطبيق القانون بكل حزم جتاه تلك 
اجلرائم ومرتكبيها حرصا على املصلحة 
العامة وأمن افراد املجتمع وحفاظا على 

النظام العام والسلم املجتمعي.

واشنطن ترّجح حتركًا عسكريًا روسيًا ضد أوكرانيا منتصف فبراير
وموسكو حتّذر من تداعيات «مدمرة» ألي عقوبات على بوتني

عواصــم - وكاالت: أكدت 
مســاعدة وزيــر اخلارجيــة 
األميركي ويندي شــيرمان أن 
الواليــات املتحــدة تعتقد بأن 
الرئيــس الروســي فالدمييــر 
بوتني مستعد الستخدام القوة 
ضد أوكرانيا بحلول منتصف 
فبراير املقبــل رغم الضغوط 

الرامية ملنع ذلك.
امــام  شــيرمان  وقالــت 
منتدى «يالطا لالستراتيجية 
األوروبيــة» امــس «ال فكــرة 
لدي بشأن إن كان اتخذ القرار 
النهائي، لكننــا بالتأكيد نرى 
أن كل مؤشــر يــدل علــى أنه 
القوة العسكرية  سيســتخدم 
فــي وقت ما، رمبــا (بني) اآلن 

ومنتصف فبراير».
الديبلوماســية  وأضافــت 
التي التقت نظيرها الروســي 
فــي وقت ســابق هذا الشــهر 
في ڤيينا لتحذير موسكو من 
غزو جارتها، إن خطط بوتني 
قد تتأثر بأوملبياد بكني، الذي 
ســتقاطعه الواليــات املتحدة 

الصدد، وأوكرانيا بالطبع من 
بني شركائنا.. ولم نبلغهم فقط 
باألمر، بــل أعطيناهم معاينة 
ملا ســيكون في هذا التقرير.. 
وأعتقــد أننــا ســعينا أيضــا 
للحصــول علــى مالحظاتهــم 
وأدرجنــا هــذه التعليقات في 

تقريرنا».
ولفت إلــى أن رد الواليات 
املتحدة املكتوب على املقترحات 
الروسية بشأن الضمانات لن 
يفاجــئ موســكو أو الناتو أو 
أوكرانيا، موضحا أن الوثيقة 
لم يتم إرســالها إلى موســكو 
بعــد، وأنــه مبجــرد حــدوث 
ذلك، ســوف تعلن اخلارجية 

األميركية رسميا.
في املقابل، نددت موســكو 
بالتهديــدات الصــادرة عــن 
واشــنطن بفــرض عقوبــات 
مباشــرة على الرئيس بوتني، 
مؤكــدة أن مثل هكــذا خطوة 
ستكون تداعياتها مدمرة، جاء 
ذلــك فيما اجتمع مســؤولون 
من فرنســا وأملانيا وروســيا 

«سياسيا، هذا األمر ليس مؤملا، 
إنه مدمر».

بدوره أكد وزير اخلارجية 
الروسي ســيرغي الڤروڤ أن 
بالده لن تقف مكتوفة األيدي 
أمام تصرفات الغرب، محذرا من 
أن نظام العالقات الدولية مير 
حاليا بتغيرات سلبية خطيرة.

وقال الڤروڤ في كلمة ألقاها 
أمام مجلس الدوما الروسي ان 
«هنــاك تغيــرات جذرية على 
الصعيد الدولي، وهي ليســت 
إيجابية متاما على أقل تقدير، 
والنظــام العاملي ميــر بأكمله 

باضطرابات».
وأضــاف أن الغرب بقيادة 
الواليات املتحدة يحاول مواجهة 
التحوالت التاريخية املوضوعية 
وكســب تفوق أحادي اجلانب 
دون مراعاة مصالح اآلخرين، 
ودون أخذ املصالح املشروعة 
للدول األخــرى بعني االعتبار 
إطالقا، مشــددا على أن العالم 
نضج ولم يعد أحادي القطب، 

على حد تعبيره.

وأوكرانيا في باريس في إطار 
محاولــة جديدة للتخفيف من 
حدة األزمة التي أثارتها املخاوف 
من احتمال أن تكون موســكو 
تســتعد لغزو جارتها املؤيدة 

للغرب.
وحــذرت دول غربية عدة 
روسيا من عواقب وخيمة في 
حال غــزت أوكرانيا، وذهبت 
واشنطن أبعد من ذلك لتعلن 
الثالثــاء اســتعدادها فــرض 
عقوبــات تســتهدف بوتــني 

شخصيا.
وقلل الناطق باسم الكرملني 
دميتري بيســكوف من شــأن 
التهديدات األميركية، مشــيرا 
إلى أنه مينع أساسا على كبار 
املسؤولني الروس امتالك أصول 

في اخلارج.
لكنه شدد مع ذلك على أنه 
من شأن خطوة من هذا القبيل 
أن تضر بدرجة كبيرة باجلهود 
الديبلوماســية الراميــة لنزع 

فتيل التوتر حيال أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحافيني 

(رويترز) جانب من املناورات الروسية في البحر االسود امس 

وعــدد من حلفائها اثر ســجل 
الصني في حقوق اإلنسان.

السفارة األميركية  وحثت 
في كييڤ املواطنني األميركيني 
في أوكرانيــا على التفكير في 
مغادرتها فورا، قائلة إن الوضع 
األمني في البالد «ال ميكن التنبؤ 
به نظرا للتهديد املتزايد بشأن 

عمل عسكري روسي».
وقالت السفارة على موقعها 
اإللكترونــي امــس إن الوضع 
األمني في أوكرانيا «ميكن أن 

يتدهور دون سابق إنذار».
أعلنــت  الســياق،  وفــي 
واشنطن أنها صاغت ردا مكتوبا 
على مقترحات روســيا بشأن 
ضمانات أمنية في أوروبا، مع 
مراعاة مواقف جميع احللفاء 
والشــركاء في أوروبا، مبا في 

ذلك أوكرانيا.
وقال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية األميركية نيد برايس 
خــالل مؤمتر صحافي امســا 
«نتشــاور على نطاق واســع 
مع حلفائنــا وشــركائنا بهذا 


