
البقية على الصفحة7

االحد 20 ذو القعدة، 1438 هـ ق 22 مرداد 1396 هـ ش، 13 آب 2017مالعدد )9637( السنة السابعة والثالثون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:

كن في المأل وقورا وفي الخالء ذكورا
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و  9 دقائق
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 15 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 49 دقيقة 

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 22 دقيقة

النفط يرتفع مع زيادة 
الطلب العالمي 

لنــدن – وكاالت : ســجلت أســعار النفــط 
فــي  متقلبــة  تعامــالت  فــي  طفيفــا  ارتفاعــا 
الوقــت الــذي تقيــم فيــه الســوق أثــر انخفــاض 
مخزونــات الخــام األمريكيــة وعــدم االســتقرار 
فــي نيجيريــا إلــى جانــب نمــو قــوي فــي الطلــب 
عــودة  فــي  بطــأ  يشــهد  وقــت  فــي  العالمــي 

التــوازن لألســواق.
وارتفــع خــام القيــاس العالمــي مزيــج برنــت 
ــة  ــادل 0.39 بالمئ ــي التســوية بمــا يع 20 ســنتا ف
إلــى 52.10 دوالر للبرميــل بينمــا زاد خــام غــرب 
تكســاس الوســيط األمريكــي 23 ســنتا، أو 0.47 

ــل. ــى 48.82 دوالر للبرمي ــة، إل بالمئ
علــى  بالمئــة   1.5 األمريكــي  الخــام  وانخفــض 
أســاس أســبوعي بينمــا نــزل خــام برنــت 0.6 بالمئــة.

ــت  ــا عدل ــة إنه ــة الدولي ــة الطاق ــت وكال وقال
و2016   2015 لعامــي  القياســية  الطلــب  بيانــات 
ممــا يعنــي أن انخفــاض قاعــدة الطلــب فــي 
عامــي 2016 و2017 إلــى جانــب عــدم تغيــر بيانــات 
اإلمــدادات المرتفعــة قــد يــؤدي إلــى بــطء معــدل 
الســحب مــن المخزونــات الــذي كان متوقعــا 

ــة. ــي البداي ف

الرئيس الصيني يدعو ترامب لتجنب تأجيج التوتر 
مع كوريا الشمالية

بكيــن – وكاالت : دعــا الرئيــس الصينــي، شــي جيــن بينــغ، خــالل اتصــال بالرئيــس األمريكــي، دونالــد 
ترامــب، امــس الســبت، جميــع األطــراف إلــى االمتنــاع عــن التصريحــات والتصرفــات التــي تــؤدي إلــى تصعيــد 

الوضــع فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة.
وذكــر التلفزيــون المركــزي الصينــي، أن الرئيــس الصينــي قــال لنظيــره األمريكــي: »علــى جميــع األطــراف 
المعنيــة فــي الوقــت الراهــن أن تســعى لضبــط النفــس، وتتجنــب التصريحــات واإلجــراءات التــي مــن شــأنها 

أن تــؤدي إلــى تصعيــد الوضــع فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة«.
وشــدد علــى أن »وضــع حــد للقضيــة النوويــة فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة يجــب التوصــل إليــه عبــر الحــل 

السياســي والحــوار«.
وقالــت شــبكة التلفزيــون العامــة »ســي ســي تــي فــي« إن شــي دعــا أيضــا »األطــراف ذات الصلــة إلــى 

الحفــاظ علــى ضبــط النفــس« و »مواصلــة نهــج الحــوار والمفاوضــات والتوصــل لتســوية سياســية«.

التي أجريت بعمق 20 كلم خلف خطوط االرهابيين..

عملية إنزال جوي للجيش السوري خلف خطوط »داعش« بين حمص والرقة
*كازاخستان: التحضيرات مستمرة الجتماع أستانا المقبل

وكاالت:    – دمشــق 
فــي   RT مراســل  أفــاد 
القــوات  بــأن  ســوريا 
نفــذت  الحكوميــة 
إنــزال  عمليــة  أمــس 
الخطــوط  خلــف  جــوي 
لتنظيــم  الدفاعيــة 
»داعــش« عنــد الحــدود 
اإلداريــة بيــن محافظتــي 

وحمــص. الرقــة 
ونقــل المراســل عــن 

أجريــت  العمليــة  إن  قولــه  مصــدر عســكري 
»داعــش«  خطــوط  خلــف  كلــم   20 بعمــق 
ســيطرته  الجيــش  اســتعادة  عــن  وأســفرت 
علــى خربــة مكمــان وبلــدة الكديــر فــي أقصــى 

الشــرقي. الشــمالي  ريــف حمــص 
»ســانا«  وكالــة  أفــادت  جانبهــا،  مــن 
الرســمية، نقــال عــن مصــدر عســكري، بــأن 
تأميــن   فــي  أيضــا  أســهمت  العمليــة  هــذه 
تقــدم الجيــش لمســافة 12 كــم جنــوب شــرقي 
الرحــوم،  بيــر  قريــة  علــى  وســيطرته  الرقــة 
بعــد القضــاء علــى أعــداد كبيــرة مــن مســلحي 

»داعــش« وتدميــر 3 دبابــات و17 عربــة مــزودة 
برشــاش و7 ســيارات مفخخــة وإبطــال اثنتين، 
باإلضافــة إلــى االســتيالء علــى دبابتيــن وعــدد 

مــن المدافــع المتنوعــة.
ــاء وردت  ــى أن هــذه األنب تجــدر اإلشــارة إل
بعــد ســاعات معــدودة مــن إعــالن الجيــش 
الســوري عــن ســيطرته الكاملــة علــى آخــر 
معاقــل تنظيــم »داعــش« فــي محافظــة حمص 
مدينــة الســخنة فــي ريــف تدمــر الشــرقي، 
ــوات الجيــش فــي محافظــة حمــص  ــع ق وتتاب
تقدمهــا مــن أجــل االلتقــاء مــع القــوات القادمــة 
ــا محاصــرة  ــا ســيتيح له ــة، مم ــاه الرق ــن اتج م

مجموعــة كبيــرة مــن مســلحي »داعــش« فــي 
محافظــات حمــص والرقــة وحمــاة.

الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  جانبــه  مــن 
الرحمانــوف   عبــد  خيــرات  الكازاخســتاني 
لعقــد  اإلعــداد  تواصــل  بــالده  أن  امــس 
االجتمــاع المقبــل فــي اســتانا حــول االزمــة 
الجــاري. الشــهر  نهايــة  والمقــرر  ســوريا 

عبــد  عــن  ســبوتنيك  وكالــة  ونقلــت 
الرحمانــوف قولــه للصحفييــن “ليــس لــدي مــا 
أضيفــه فنحــن نقــوم بشــكل منهجــي باإلعــداد 
لالجتمــاع المقبــل الــذي مــن المقــرر عقــده 
ــا فــي  ــم التوصــل إليه ــات التــي ت ــا لالتفاق وفق

إطــار عمليــة اســتانا نهايــة آب الجــاري”.

فنزويال: تخرصات ترامب خطوة حمقاء ومتهورة وتمثل 
أعلى مظاهر التطرف في أميركا  

الجيش اللبناني يستعد لمعركة جرود القاع ورأس 
بعلبك بصواريخ ذكية

كينيا: معاقل المعارضة تشهد أعمال شغب 
بعد إعالن فوز كينياتا بالرئاسة

نيروبــي – وكاالت : شــهدت مــدن وأحيــاء عــدة 
محســوبة علــى المعارضــة الكينيــة فــي مناطــق 
البــالد أعمــال شــغب ونهــب، فــي  مختلفــة مــن 
واليتــه  المنتهيــة  الرئيــس  فــوز  إعــالن  أعقــاب 
علــى  جديــدة  رئاســية  بواليــة  كينياتــا  أوهــورو 

أودينغــا. رايــال  حســاب 
ــل للمعارضــة  ــي معاق ــال شــغب ف ــت أعم اندلع
الكينيــة امــس منــذ أن تــم اإلعــالن عــن إعــادة 
انتخــاب أوهــورو كينياتــا رئيســا لكينيــا حســب مــا 

ــرس. ــس ب ــلو فران ــاد مراس أف
ــاء الصفيــح بمدينــة نيروبــي  ففــي كيبيــرا أحــد أحي
أقــدم انصــار غاضبــون لمرشــح المعارضــة الرئيســي رايال 
ــى مهاجمــة ونهــب متاجــر تعــود ألشــخاص  ــا عل أودينغ
منتميــن إلــى إثنيــة كيكويــو التــي يتحــدر منهــا الرئيــس 

كينياتــا، وفــق مــا أفــاد مصــور فرانــس بــرس.
ــة باتجــاه مثيــري  ــرة ناري وأطلقــت الشــرطة أعي

الشــغب، حســب المصــدر نفســه.
أحيــاء  فــي  أيضــا  عنــف  أعمــال  واندلعــت 
كاريوبانجــي وماثــاري ودانــدورا بالعاصمــة، وأقدمــت 
مجموعــات مــن الشــباب علــى إشــعال حرائــق فــي 

الشــوارع.

الوس: سنسحب قواتنا من الحدود 
مع كمبوديا

فنومبينــه -  وكاالت : قــال رئيســا وزراء كمبوديــا 
والوس إن البلديــن توصــال التفــاق امــس  الســبت 
الحــدود  مــن  الوس  جنــود  بموجبــه  ينســحب 
المشــتركة بعــد اتهامــات مــن كمبوديــا بدخــول تلــك 

القــوات أراضيهــا.
ســين  هــون  كمبوديــا  وزراء  رئيــس  وأرســل 
الجمعــة الماضيــة قــوات إلــى الحــدود مــع الوس 

. إليهــا بســحب جنودهــا  وأصــدر تحذيــرا 
وزار رئيــس الــوزراء الكمبــودي فينتيــان عاصمــة 
الوس  امــس الســبت إلجــراء محادثــات عاجلــة مــع 

رئيــس الــوزراء ثونجلــون سيســوليث.
ــه  ــاع بثت ــد االجتم ــي بع ــر صحف ــي مؤتم وف
الصفحــة الرســمية لهــون ســين علــى فيســبوك 
اللغــة  إلــى  بترجمــة  مصحــوب  الهــواء  علــى 
أمــر  إنــه  الوس  وزراء  رئيــس  قــال  الخميريــة 

القــوات. بســحب 

تيلرسون يدعو كوبا الى كشف مالبسات »هجمات صوتية« 
على دبلوماسيين اميركيين

بيــروت – وكاالت : كشــفت مصــادر صحفيــة 
ان الجيــش اللبنانــي أكمــل تحضيراتــه العســكرية 
»داعــش«  ضــد  المعركــة  لبــدء  واللوجســتية 

بعلبــك. ورأس  القــاع  جــرود  فــي  اإلرهابــي 
وأفــادت المصــادر : »ان الجيــش اللبنانــي تســلم 
مــن الواليــات المتحــدة صواريــخ ذكيــة ســتمكن 
الجيــش مــن إســتهداف مواقــع )داعــش( فــي التــالل 
ــة  ــش المعرك ــن الجــرود وســيخوض الجي ــا م العلي
ــري،  ــر الب ــوج المغاوي ــل المختــص وف ــوج المجوق بف

مشــاركة  الــى  باإلضافــة 
ــري  ــة للدعــم الب ــة ألوي ثالث
كبيــر  مدفعــي  واســناد 
صاروخيــة  قطعــات  مــن 
وراجمــات صواريــخ ومدفعيــة 

مركــزة«.
وأصبــح داعــش فــي وضــع 
ال يحســد عليــه، بحيــث بــات 
فــي كماشــة بيــن الجيــش 
ــن  الســوري و »حــزب اهلل« م
جهــة والجيــش اللبنانــي مــن 

جهــة اخــرى.
الجيــش  ســيقوم  المصــادر  وبحســب 
اللبنانــي بعمليــة خاطفــة وســريعة مــن خــالل 
قــوة ضاربــة بالتنســيق مــع الجيــش الســوري و 

»حــزب اهلل« اللبنانــي.
اللبنانــي  الحربــي  للطيــران  ســيكون  كمــا 
والســوري دور كبيــر فــي العمليــة مــن خــالل حمايــة 
القــوات المتقدمــة والمهاجمــة ورجحــت المصــادر ان 

ــن. ــدا اإلثني ــة غ ــة العملي ــون بداي تك الدفــاع  وزيــر  وصــف   : وكاالت   – كاراكاس 
تهديــدات  لوبيــز،  بادرينــو  فالديميــر  الفنزويلــي 
ــة  ــول إمكاني ــب ح ــد ترام ــي دونال ــس األمريك الرئي
التدخــل العســكري فــي بــالده بـــ »التصــرف المتهــور 

واألحمــق«.
ــورة،   ــا خطــوة مته ــان: »أنه ــي بي ــر ف ــال الوزي وق
وتشــير إلــى أعلــى مظهــر مــن مظاهــر التطــرف 
النخبــة  يحكــم  حيــث  المتحــدة،  الواليــات  فــي 

المتطرفــة«.
وكان ترامــب  قــد صــرح : »إن واشــنطن تنظــر 
فــي جميــع الســيناريوهات لحــل أزمــة فنزويــال، بمــا 
أن  القيــام بعمليــة عســكرية، موضحــا  ذلــك  فــي 

ــال«. ــار العســكري مطــروح بشــأن فنزوي الخي
باســم  المتحــدث  قــال  الســياق،  نفــس  فــي 
البنتاغــون، إيريــك بيــون،: إن الجيــش األمريكــي 
عمليــة  اعــداد  حــول  تعليمــات  أيــة  يتلــق  لــم 

فنزويــال. ضــد  عســكرية 
قامــت  المتحــدة  الواليــات  أن  يذكــر، 
األربعــاء الماضــي بتوســيع قائمــة العقوبــات 
مــن  عــددا  عليهــا  وأدرجــت  فنزويــال،  ضــد 
ســابق  وقــت  وفــي  واألفــراد،  المؤسســات 
علــى  عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  فرضــت 
مــادورو  نيكــوالس  الفنزويلــي  الرئيــس 
والمســؤولين  الــوزراء  مــن  شــخصية،  و13 
الســابقين والحالييــن، بمــن فيهــم مســؤولون 
الوطنيــة. النفطيــة  والشــركة  الشــرطة  فــي 

واشــنطن – وكاالت : دعــا وزيــر الخارجيــة 
الــى  كوبــا  تيلرســون  ريكــس  االميركــي 
صوتيــة«  »هجمــات  مالبســات  كشــف 

اميركييــن. دبلوماســيين  اســتهدفت 
عــن  لصحافــي  ســؤال  علــى  وردا 
ادت  التــي  الغامضــة  الصوتيــة«  »الهجمــات 
الــى ترحيــل اميركييــن يعملــون فــي ســفارة 
وزيــر  اقــر  هافانــا،  فــي  المتحــدة  الواليــات 

الخارجيــة االميركــي بــأن »ليــس فــي وســع 
المســؤول عــن  مــن هــو  القــول  واشــنطن 

ذلــك«.
واضــاف »نأمــل فــي ان تحــدد الســلطات 
الهجمــات  هــذه  يشــن  مــن  الكوبيــة 
فقــط  ليــس  الجســدية  الســالمة  ضــد 
لدبلوماســيينا، بــل ايضــا، كمــا رأيتــم، ضــد 

آخريــن«. دبلوماســيين 
ــدا ان احــد دبلوماســييها كان  ــت كن واعلن
يقــوم بمهمــة فــي كوبــا، فقــد قدرتــه علــى 
ــه  ــن زمالئ ــر م ــدد كبي ــرار ع ــى غ الســمع عل
فقدانهــم  الــى  اشــارة  وفــي  االميركييــن. 
ان  تيلرســون  قــال  الســمع،  علــى  القــدرة 
ــى ترحيلهــم.  ــذي ادى ال هــذا هــو الســبب ال
ــا »شــامال  ــدأت تحقيق ــا ب ــا انه واعلنــت هافان

وعاجــال«.

محملة االحتالل الصهيوني مسؤولية ذلك..

قلق أممي من تدهور األوضاع اإلنسانية بغزة
*إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن من قبل سيدة 

فلسطينية بالقدس
*إصابات في مواجهات مع قوات االحتالل 

على حدود غزة
ــم المتحــدة  ــت األم ــورك – وكاالت : أعرب نيوي
عــن قلقهــا إزاء التدهــور المطرد لألوضاع اإلنســانية 
وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي قطــاع غــزة، مشــيرة 
إلــى أن األزمــة السياســية فــي غــزة تحــرم مليونــي 
ــاه  ــة والمي ــة الصحي ــاء والرعاي شــخص مــن الكهرب

النظيفــة مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة.
ونقــل ســتيفان دوجاريــك المتحــدث باســم 
المفوضيــة  عــن  المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن 
الســامية لحقــوق اإلنســان تأكيدهــا أن »إســرائيل« 
بالتزاماتهمــا  تفيــان  ال  الفلســطينية  والســلطة 

بتعزيــز وحمايــة حقــوق ســكان غــزة.
وأوضــح أن »إســرائيل« بوصفهــا القــوة القائمــة 
باالحتــالل تتحمــل المســؤولية بموجــب القانــون 

اإلنســاني الدولــي لضمــان رفــاه الســكان.

وقــال دوجاريــك إنــه فــي ذروة فصــل الصيــف 
توفيــر  يــزد  لــم  الحــرارة،  درجــات  ارتفــاع  ومــع 
الكهربــاء فــوق ســت ســاعات يوميــا منــذ بدايــة 
األزمــة الحاليــة فــي أبريل/نيســان، وكان فــي كثيــر 

مــن األحيــان أقــل مــن أربــع ســاعات.
ــر  ــى توفي ــرا عل ــرا خطي ــك تأثي وأضــاف أن لذل
الخدمــات الصحيــة األساســية والميــاه والصــرف 
واإلغــالق  الحصــار  أن  إلــى  وأشــار  الصحــي، 
اإلســرائيليين يؤثــران علــى الســكان المدنييــن 

رفعهمــا. ويجــب 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  أن  إلــى  يشــار 
حــذرت مــن أن اإلجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة 
الفلســطينية إلحالــة موظفــي وزارة الصحــة فــي 
القطــاع إلــى التقاعــد تنــذر بكارثــة حقيقيــة تمــس 

ــزة. ــي غ ــن ف ــع المواطني ــاة جمي حي
وفــي 4 يوليو/تمــوز الماضــي قــررت حكومــة 
التوافــق الوطنــي أثنــاء جلســتها فــي مدينــة رام اهلل 
بالضفــة الغربيــة إحالــة 6145 موظفــا مــن غــزة إلــى 
ــن  ــدا م ــي مزي ــن دون أن تعط ــر، م ــد المبك التقاع

ــل. التفاصي
ــاس  ــود عب ــلطة محم ــس الس ــد رئي ــا تعه كم
التحويــالت  وقــف  بمواصلــة  الماضــي  الســبت 
الماليــة إلــى غــزة، وقــال »إمــا أن تســير األمــور 
كمــا يــراد لهــا وكمــا هــي الحقيقــة، وإمــا أن نســتمر 
بخصــم هــذه األمــوال التــي أصبحــت حرامــا علــى 

)حركــة المقاومــة اإلســالمية( حمــاس«.
مــن جهتهــا اعتقلــت قــوات االحتــالل مســاء  
امــس ســيدة فلســطينية بعــد تنفيذهــا عمليــة 
طعــن قــرب بــاب العامــود بالقــدس، أســفرت عــن 

إصابــة جنــدي إســرائيلي.
وذكــرت مصــادر عبريــة أن الجنــدي وصفــت 
الســيدة  اعتقــال  وجــرى  بالطفيفــة،  جراحــه 

عليهــا. النــار  إطــالق  دون  الفلســطينية 
وأشــارت إلــى أن قــوات االحتــالل أغلقــت بــاب 

العامــود بالقــدس المحتلــة بعــد وقــوع العمليــة.
مــن جانــب اخــر أصيــب فتــى بجــروح وصفــت 
بالخطيــرة، خــالل مواجهــات بيــن عشــرات الشــبان 

وقــوات االحتــالل اإلســرائيلي شــمال قطــاع غــزة،.
وقالــت مصــادر طبيــة، إن فتــى يبلــغ مــن العمــر 
)16 عامــا( أصيــب بجــروح خطيــرة، بعــد إصابتــه 
ــي رأســه مباشــرة،  ــوع ف ــاز مســيل للدم ــة غ بقنبل
خــالل المواجهــات التــي شــهدها شــرق جباليــا 

ــزة. شــمال قطــاع غ
وبيــن مراســلنا أن قــوات االحتــالل اســتهدفت 

ســيارات اإلســعاف خــالل المواجهــات.
وأصيــب شــابان، بجــروح وصفــت بالمتوســطة، 
البريــج  مخيــم  شــرق  اندلعــت  مواجهــات  فــي 
وســط قطــاع غــزة، خــالل مواجهــات بيــن عشــرات 

ــالل. ــوات االحت ــبان وق الش

موضحا أن »داعش« ثمرة سيئة ألفكار منحرفة ومناهج تكفيرية وطائفية..

المالكي: الموقف البطولي لشبابنا انقذ العراق من هجمة أرهابية وقف العالم خلفها
*لجنة االمن البرلمانية: انشاء القواعد االميركية استغالل لورقة »داعش« االلتفاف على العراق للعودة والبقاء امدًا طويال

*العامري: االنتصارات في تحرير مدن العراق تؤكد القدرة 

الوطنية على البناء ومحاربة الفساد

*وزارة الدفاع: االستيالء على مستودع الخزين الستراتيجي 

الرهابيي »داعش« في الموصل

*نائبة عن محافظة نينوى تتهم كردستان بمساعدة األميركان 

في انشاء القواعد العسكرية
بغــداد – وكاالت : دعــا نائــب رئيــس الجمهوريــة 
الشــباب  الســبت،  امــس  المالكــي،  نــوري كامــل 
و«مخططــات  الطائفيــة  مواجهــة  إلــى  العراقييــن 
األعــداء«، محــذرا إياهــم مــن »ثمــرة ســيئة« قــال 
إنهــا نتجــت عــن »أفــكار منحرفــة«، فيمــا اعتبــر أن 
المخططــات الخارجيــة التــي تعــرض لهــا العــراق مــا 
ــابقة. ــات الس ــل الحكوم ــت عم ــام 2003 عرقل ــد ع بع

ــوره  ــالل حض ــس خ ــا ام ــة ألقاه ــي كلم ــال ف وق
احتفاليــة بمناســبة اليــوم العالمــي للشــباب فــي 

بغــداد، بحســب بيــان لمكتبــه تلقــت الســومرية 
والتحديــات  »األزمــات  إن  منــه،  نســخة  نيــوز، 
ــم تفســح المجــال  ــالد ل ــي شــهدتها الب ــة الت األمني
للحكومــات التــي جــاءت بعــد 2003، أن تعمــل مــن 
خــالل عمليــات اســتهداف البنــى التحتيــة ومصــادر 
متســائال  األخــرى«،  الخدميــة  والمرافــق  الطاقــة 
»كيــف يتــم البنــاء واالعمــار فــي ظــل هكــذا أجــواء 
إربــاك  إلــى  والســاعي  المتعمــد  التخريــب  مــن 
األوضــاع ودفــع النــاس إلــى االحتجــاج علــى الدولــة«.

»تحمــل  إلــى  الشــباب  المالكــي،  ودعــا 
المســؤولية والمســاهمة فــي عمليــة بنــاء العــراق 
الســاعية  المنحرفــة  األفــكار  لــكل  والتصــدي 
ــى  ــدم«، مشــيرا إل ــاول لله الســتغالل الشــباب كمع
أن »التحديــات والمهــام التــي تتعــرض لهــا الشــعوب 
ينهــض بهــا الشــباب، لمــا يتمتعــون بــه مــن صالبــة 
وإرادة وتصميــم وقــوة اقتحــام، ولدينــا تجــارب كثيــرة، 
فكلمــا اشــتدت األزمــات علــى العــراق انبــرى شــباب 
العــراق للوقــوف ســدا منيعــا أمــام التحديــات والدفــاع 
عــن كرامــة واســتقالل العــراق، وآخرهــا الموقــف 

البطولــي الــذي


