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الخميس 1 رمضان، 1439 هـ ق 27 ارديبهشت 1397 هـ ش، 17 ايار  2018م العدد )9852( السنة الثامنة والثالثون

دعاء اليوم األول من شهر رمضان المبارك:
َالّلهُمَّ اجْعَْل صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَ قِيامي 
فِيهِ قِيامَ القائِمينَ ، وَ نَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ 
، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ ، وَاعْفُ عَنّي يا 

عافِيًا عَِن المُجِرمينَ .
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و دقيقة واحدة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 24 دقائق

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 19 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 58 دقيقة

الطاقة الدولية : مخاوف على الطلب 
مع اقتراب النفط من 80 دوالرا

جنيــف – وكاالت: رجحــت وكالــة الطاقــة 
الدوليــة امــس األربعــاء تباطــؤ الطلــب العالمــي 
علــى النفــط هــذا العــام مــع اقتــراب ســعر الخــام 
مــن 80 دوالرا للبرميــل، وتوقــف العديــد مــن 

ــود. ــدول المســتوردة عــن دعــم أســعار الوق ال
نشــرته   تقريــر  فــي  الوكالــة  وخفضــت 
امــس األربعــاء توقعهــا لنمــو الطلــب العالمــي 
علــى النفــط، مرجحــة أن يبلــغ 99.2 مليــون 
برميــل يوميــا فــي 2018، بعــد 1.4 مليــون برميــل 

ــام. ــا لنفــس الع ــا رجحته يومي
كمــا تتوقــع الوكالــة، التــي تقــدم المشــورة 
الغربيــة،  للحكومــات  الطاقــة  سياســة  فــي 
ارتفــاع اإلمــدادات القادمــة مــن خــارج »أوبــك« 

ــي 2018. ــا ف ــل يومي ــون برمي ــع 1.87 ملي بواق
فــي وقــت أظهــرت فيــه  التقريــر  وجــاء 
النفــط  مخزونــات  تراجــع  رســمية  بيانــات 
فــي الــدول الغنيــة بواقــع مليــون برميــل عــن 
متوســط خمــس ســنوات، وهــو المســتوى 
الــذي تســتهدفه الــدول الموقعــة علــى اتفــاق 

»أوبــك +« لخفــض اإلنتــاج.
وعلــى صعيــد التــداوالت، تتجــه أســعار 
النفــط نحــو 80 دوالرا للبرميــل، حيــث بلــغ 
مزيــج »برنــت« بحلــول الســاعة 14:32 بتوقيــت 
غرينيتــش 77.93 دوالر، بعــد أن بلــغ أواســط 

أبريــل الماضــي 72 دوالرا.

بوتين: السفن الروسية في البحر المتوسط متأهبة 
بسبب التهديدات لسوريا

سوتشــي -  وكاالت: 
الروســي  الرئيــس  قــال 
ــر بوتيــن  امــس  فالديمي
ســفنا  إن  األربعــاء 
عســكرية روســية مــزودة 
بصواريــخ كاليبــر الموجهــة 
حالــة  فــي  ســتكون 
تأهــب دائــم فــي البحــر 

. ســط لمتو ا
أمــام  كلمــة  وفــي 
العليــا  العســكرية  القيــادة 
خــالل اجتمــاع فــي منتجــع 

سوتشــي قــال بوتيــن إن نشــر الســفن جــاء نتيجــة ”التهديــد اإلرهابــي الــذي ال يــزال قائمــا فــي ســوريا“.

بعد إرغام التنظيمات اإلرهابية على تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة..

الجيش السوري: إعادة األمن واألمان إلى 65 مدينة وبلدة وقرية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي
*القوات االمنية تعثر على دبابات وأسلحة ذات منشأ تركي وسعودي ثقيلة داخل أوكار اإلرهابيين خالل تمشيطها منطقة القلمون الشرقي

العامــة  القيــادة  أعلنــت  وكاالت:   – بغــداد 
إعــادة  امــس  المســلحة   والقــوات  للجيــش 
األمــن واالســتقرار إلــى 65 مدينــة وبلــدة وقريــة 
بعــد إرغــام التنظيمــات اإلرهابيــة علــى تســليم 
أســلحتها الثقيلــة والمتوســطة والخــروج مــن 

ريفــي حمــص الشــمالي وحمــاة الجنوبــي.
وذكــرت القيــادة العامــة للجيــش فــي بيــان 
ــا المســلحة  تلقــت ســانا نســخة منــه أن قواتن
والرديفــة  الحليفــة  القــوات  مــع  وبالتعــاون 
ريفــي  مــن  مربــع  كــم   1200 تطهيــر  اكملــت 

الشــمالي  حمــص 
الجنوبــي  وحمــاة 
ــان  ــن واألم ــادت األم وأع
وقريــة  بلــدة   65 إلــى 
عليهــا  تســيطر  كانــت 
اإلرهابيــة  التنظيمــات 
علــى  أرغمــت  التــي 
المنطقــة  الخــروج مــن 
مــا  كل  تســليم  بعــد 
لديهــا من أســلحة ثقيلة 
فــي  بمــا  ومتوســطة 
ذلــك الدبابــات وعربــات 
الشــيلكا وبــي أم بــي والراجمــات والصواريــخ 
المتنوعــة ومدافــع الهــاون والرشاشــات وغيــر 

وعتــاد. ســالح  مــن  ذلــك 
وأشــارت القيــادة العامــة فــي بيانهــا إلــى 
باقتــالع  تتجســد  اإلنجــاز  هــذا  أهميــة  أن 
اإلرهــاب المســلح مــن تلــك المنطقــة الجغرافيــة 
الحيويــة فــي المنطقــة الوســطى التــي تشــكل 
للمحافظــات  شــرايين  تمثــل  مــرور  عقــدة 
ــة  ــة المحافظــات الســورية إضاف المجــاورة وبقي

إلــى تحريــر ســدي الرســتن والحولــة وإنهــاء 
الحساســة  للمنشــآت  اإلرهابييــن  تهديــد 
واالســتراتيجية كمحطــة الــزارة لتوليــد الكهربــاء 
فــي  اإلســمنت  ومعمــل  حمــص  ومصفــاة 
الرســتن وفتــح األوتســتراد الدولــي بيــن حمص 
وحمــاة الــذي يصــل جنــوب ســوريا بوســطها 
وشــمالها وإنهــاء تهديدهــم لطريــق حمــص-

ــب. ــلمية  -حل الس
العامــة للجيــش عزمهــا  القيــادة  وجــددت 
وإصرارهــا علــى االســتمرار فــي تنفيــذ واجباتهــا 
الوطنيــة والدســتورية فــي الدفــاع عــن أمــن 
ــن  ــى م ــا تبق ــة م ــن ومالحق ــن والمواطني الوط
فلــول التنظيمــات اإلرهابيــة المســلحة علــى 

امتــداد الجغرافيــا الســورية.
مــن  وحــدات  عثــرت  اخــر  جانــب  مــن 
الجيــش العربــي الســوري والجهــات المختصــة 
الشــرقي  القلمــون  منطقــة  تمشــيط  أثنــاء 
علــى كميــات كبيــرة مــن األســلحة والذخائــر 
المتنوعــة والعربــات الثقيلــة أخفاهــا إرهابيــو 
ضمــن  النصــرة”  و”جبهــة  اإلســالم”  “جيــش 
مخابــئ ســرية قبيــل إخراجهــم إلــى شــمال 

ســوريا.
ــح  ــن فــي تصري ــادة الميدانيي ــاد أحــد الق وأف
الجيــش  مــن  وحــدة  بــان  ســانا  لمراســل 
ــاء  بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة عثــرت أثن
تمشــيطها لمنطقــة القلمــون الشــرقي علــى 
كميــات مــن األســلحة والذخائــر والعتــاد كان 
إرهابيــو “جيــش اإلســالم” و”جبهــة النصــرة” 
أخفوهــا فــي عــدة مناطــق فــي جبــال البتــرا 
والرحيبــة شــمال شــرق بلــدة القطيفــة شــملت 
وصواريــخ  هــاون  ومدافــع  وصواريــخ  دبابــات 
مضــادة للــدروع مــع ذخائرهــا ورشاشــات متنوعة 
وبنــادق حربيــة مــع ذخائرهــا وأعــدادا كبيــرة مــن 
القذائــف الصاروخيــة والهــاون وقذائــف /آر بــي 
جــي/ ومنصــات اطــالق صواريــخ محليــة الصنــع 
ــة إلــى روبــوت كان اإلرهابيــون يحملونــه  إضاف

ــد. ــن بع ــا ع ــفة لتفجيره ــوات الناس بالعب
ــن  ــى ان مــن بي ــي ال ــد الميدان ولفــت القائ
األدويــة  مــن  كبيــرة  كميــات  المضبوطــات 
وســعودي  تركــي  منشــأ  ذات  المتنوعــة 
وكميــات كبيــرة مــن مــادة الســماد اآلزوتــي كان 
اإلرهابيــون يســتخدمونها فــي تصنيــع أنــواع 

والقذائــف. الناســفة  العبــوات  مــن 

بابا الفاتيكان يدين مقتل فلسطينيين في غزة ويقول الشرق 
األوسط بحاجة للعدل والسالم

مدينــة الفاتيــكان -  وكاالت: أدان البابــا فرنســيس بابــا الفاتيــكان امــس األربعــاء مقتــل فلســطينيين 
قــرب الحــدود بيــن غــزة و »إســرائيل« قائــال إن القتــل لــن يــؤدي إال إلــى مزيــد مــن العنــف وحــث علــى 

لتحقيــق  حــوار  إجــراء 
فــي  والســالم  العــدل 

األوســط. الشــرق 
وقــال لعشــرات اآلالف 
ميــدان  فــي  فــي عظتــه 
القديــس بطــرس ”أبــدي 
قتلــى  لســقوط  ألمــي 
وأقــدم  وأصلــي  وجرحــى 
تعاطفــي مــع مــن يعانــون.

اســتخدام  أن  ”أكــرر 
إلــى  يــؤدي  لــن  العنــف 

العنــف“. يُولــد  والعنــف  الحــرب  تُولــد  الحــرب  الســالم. 
وقتلــت القــوات اإلســرائيلية 60 فلســطينيا قــرب حــدود غــزة مــع إســرائيل االثنيــن الماضــي خــالل 

ــنوات. ــذ س ــاع من ــوم بالقط ــى ي ــي أدم ــدس ف ــي الق ــة ف ــفارة األمريكي ــاح الس ــد افتت ــرات ض مظاه
وطلــب البابــا الــذي زار إســرائيل واألراضــي الفلســطينية فــي عــام 2014 مــن الجانبيــن والمجتمــع الدولــي 

مضاعفــة الجهــود ”حتــى يســود الحــوار والعــدل والســالم“.

كوريا الشمالية لترامب: لن نصبح ليبيا أخرى
بيونــغ يانــغ – وكاالت: هــددت كوريــا الشــمالية بإلغــاء القمــة بيــن زعيمهــا كيــم جــون أون 

والرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب إذا لــم تتخلــى هــي األخــرى عــن ترســانتها النوويــة.
أيــام  منــذ  ترامــب  وأعلــن 
قليلــة أن القمــة بيــن أول رئيــس 
أمريكــي وزعيــم كــوري شــمالي، 
ســتعقد فــي ســنغافورة فــي 12 
يونيو/حزيــران المقبــل »لنجعلهــا 
لحظــة تاريخيــة مــن أجــل ســالم 

العالــم«.
ــة  ــر الخارجي ــب وزي ــن نائ لك
كــي  كيــم  الشــمالي  الكــوري 
واشــنطن  امــس  اتهــم  غــوان 
ــاه  ــيئة تج ــا س ــر نواي ــا تضم بأنه
بــالده، وخــص بالذكــر مستشــار األمــن القومــي األمريكــي جــون بولتــون ونقــده نقــدا الذعــا بســبب 
تصريحاتــه األخيــرة عــن اتبــاع بــالده مــا وصفــه بالنمــوذج الليبــي للتخلــي عــن ترســانة األســلحة النوويــة.

وقــال فــي بيــان نقلتــة وكالــة األنبــاء الرســمية إنــه إذا أصــرت واشــنطن علــى تطبيــق »النمــوذج الليبــي 
والتضييــق علينــا ومطالبتنــا بالتخلــي عــن أســلحتنا النوويــة دون أن تتخلــى هــي عــن برنامــج أســلحتها 

النوويــة، فســنعيد النظــر فــي القمــة )المقبلــة( والمحادثــات )بشــأن برنامــج كوريــا الشــمالي النــووي«(.
وتقــول كوريــا الشــمالية إنهــا لــن تصبــح ليبيــا أخــرى، وأكــدت أن ليبيــا كان مــن الممكــن أن تتجنــب 

التدخــل العســكري األجنبــي إذا لــم تتخــل عــن برنامجهــا النــووي.

القتال مستمر في أفغانستان بعد استعادة 
مدينة من طالبان االرهابية 

كابــل -  وكاالت: قــال مســؤولون إن القــوات 
األفغانيــة اســتعادت الســيطرة  امــس األربعــاء علــى 
مدينــة فــراه فــي غــرب البــالد بعــد هجــوم لطالبــان 
ــي  ــتمر ف ــا اس ــاال عنيف ــن قت ــي  لك ــاء الماض الثالث
أماكــن أخــرى منهــا غزنــة جنوبــي العاصمــة كابــول.
لحمايــة  األمنيــة  اإلجــراءات  تشــديد  ومــع 
التحضيــرات النتخابــات مقــررة فــي أكتوبــر تشــرين 
ــي  ــى المشــكالت الت ــال الضــوء عل ــي القت األول، يلق
تواجههــا حكومــة الرئيــس أشــرف عبــد الغنــي التــي 
األقاليــم  فــي  المتشــددين  تمــرد  تعانــي الحتــواء 
ــة. ــن العاصمــة مــن خطــر الهجمــات االنتحاري وتأمي

وقــال مســؤولون أفغــان وأمريكيــون إن مقاتلــي 
طالبــان الذيــن هاجمــوا فــراه الثالثــاء الماضــي  خرجــوا 
منهــا لكــن المســؤولين فــي غزنــة علــى الجانــب اآلخــر 
مــن البــالد قالــوا إن المتشــددين يهاجمــون ثالثــة 
أحيــاء وظلــت الحركــة متوقفــة علــى طريــق ســريع 

ــذ نحــو أســبوعين. ــق من رئيســي مغل

مصر والسودان وإثيوبيا ستعقد قمما دورية 
حول التعاون المشترك

ــة   ــة المصري القاهــرة -  وكاالت: أكــدت وزارة الخارجي
امــس األربعــاء أن مصــر والســودان وإثيوبيــا ســتعقد قممــا 

دوريــة كل ســتة أشــهر لبحــث التعــاون المشــترك.
ــاع ضــم  ــوزارة حــول اجتم ــه ال ــان أصدرت ــي بي ــاء ف وج
ــدول الثــالث  ــرات لل ــري ورؤســاء المخاب ــة وال وزراء الخارجي
حــول مشــروع ســد  األربعــاء  امــس  ابابــا   أديــس  فــي 
ــاد القمــة  ــة انعق ــى دوري ــوزراء عل ــد ال ــي ”أك النهضــة اإلثيوب
الثالثيــة علــى مســتوى الرؤســاء كل ســتة أشــهر بالتنــاوب 
بيــن العواصــم... مــن أجــل تحقيــق تطلعــات الشــعوب فــي 
ــاون المشــترك“. ــن خــالل التع ــن والرخــاء م الســالم واألم
ووصفــت الخارجيــة المصريــة بيانهــا بأنــه ترجمــة 

ــا  ــة صــدرت عــن اجتمــاع أديــس اباب ــر رســمية لوثيق غي
ــالث حــول  ــدول الث ــن ال ــاع تســاعي بي ــي اجتم وهــو ثان
الســد الــذي تبنيــه إثيوبيــا بالقــرب مــن حــدود الســودان 
لتوليــد الكهربــاء وتخشــى القاهــرة أن يقلــص حصتهــا 

ــاه النيــل. مــن مي
ــان إن المشــاركين فــي االجتمــاع ناقشــوا  ــال البي وق
ــن  ــة بي ــة التحتي ــدوق للبني ”أفضــل الســبل“ إلنشــاء صن
ــرة  ــي القاه ــاع ف ــد اجتم ــى عق ــوا عل ــالث واتفق ــدول الث ال
ــار  ــوز لمســؤولين كب ــو تم ــن يولي ــع م ــث والراب ــي الثال ف

ــدوق. ــث الصن ــا لبح ــودان وإثيوبي ــر والس ــن مص م

رافقتها اصابات باالختناق..

تواصل مسيرات العودة ومواجهات عنيفة مع جيش العدو في عدة مناطق  بفلسطين المحتلة 
*ليبرمان لقادة جيشه: ليس من الصعب تخيل ما يمكن أن يحدث داخل المجتمع 

اإلسرائيلي لو تخطت مسيرات العودة السياج الحدودي
*سياسية »إسرائيلية«: لم نر إدانات من الزعماء العرب المرتبطين بأميركا 

بشأن نقل السفارة للقدس!

االحتــالل  قــوات  قمعــت  وكاالت:   – غــزة 
االســرائيلي مســيرة ســلمية دعــت إليهــا القــوى 
الشــمالي  المدخــل  عنــد  واإلســالمية  الوطنيــة 
الســفارة  نقــل  علــى  احتجاجــا  البيــرة،  لمدينــة 

األميركيــة إلــى القــدس المحتلــة، 
ممــا أوقــع العديــد مــن اإلصابــات.
االحتــالل  قــوات  وأطلقــت 
المتمركــزة بالقــرب مــن حاجــز 
»بيــت ايــل« العســكري المقــام 
علــى أراضــي البيــرة، الرصــاص 
الصــوت  وقنابــل  المعدنــي 
تجــاه  للدمــوع  المســيل  والغــاز 
المشــاركين مــا أســفر عــن إصابــة 
اختنــاق. بحــاالت  منهــم  عــدد 

المســيرة  هــذه  وتأتــي 
الوطــن  مــدن  تعــم  التــي  لالحتجاجــات  اســتمرارا 
ــة ضــد  ــة وعالمي ــة إلــى عواصــم عربي والشــتات، إضاف
سياســة اإلدارة األميركيــة المنحــازة لالحتــالل، كذلــك 

ضــد جريمــة االحتــالل بحــق شــعبنا فــي قطــاع غــزة 
ــا وجــرح اآلالف. ــى استشــهاد 63 مواطن ــي أدت إل والت
ــوات االحتــالل العشــرات مــن جنودهــا  ونشــرت ق
فــي محيــط مدخــل البيــرة الشــمالي، كمــا طــاردت 
الشــبان الذيــن رشــقوها بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة.

كمــا أصيــب أمــس األربعــاء، العشــرات مــن 
طلبــة مدرســة بوريــن الثانويــة جنــوب نابلــس، 
بحــاالت اختنــاق جــراء استنشــاقهم الغــاز المدمــع 

خــالل مواجهــات مــع جيــش االحتــالل.
بــأن  بوريــن،  فــي  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
ــن  ــة م ــات مطــاردة للطلب ــا عملي ــات تخلله المواجه
قبــل قــوات االحتــالل، وإطــالق رصــاص وقنابــل 

وغازيــة. صوتيــة 
ــد  ــر  امــس العدي ــب اخــر أصيــب ظه مــن جان
قمــع  بعــد  االختنــاق،  بحــاالت  المواطنيــن،  مــن 

االحتــالل لمســيرة ســلمية قــرب رام اهلل.
اندلعــت  المواجهــات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
ــل  ــد المدخ ــلمية عن ــيرة الس ــالل للمس ــع االحت ــد قم بع
الشــمالي لمدينــة البيــرة، شــمال رام اهلل، وذلــك احتجاجــًا 
القــدس  مدينــة  إلــى  األميركيــة  الســفارة  نقــل  علــى 

المحتلــة، ورفضــًا لمجــازر االحتــالل فــي قطــاع غــزة.
أطلقــوا  الجنــود  أن  المصــادر  وأوضحــت 
وقنابــل  بالمطــاط،  المغلــف  المعدنــي  الرصــاص 
الصــوت والغــاز المســيل للدمــوع تجــاه المشــاركين 
مــا أســفر عــن إصابــة عــدد منهــم بحــاالت اختنــاق 

الشــديد أســعفت غالبيتهــا ميدانيــا.
وأضافــت المصــادر أن الجنــود الحقــوا الشــبان فــي 
ــة  العتقالهــم وســط اطــالق القنابــل المســيلة  محاول

للدمــوع.

لمحاولتها دق أسفين الفرقة بين األطراف السياسية في العراق..

اوساط سياسية وشعبية عراقية تستهجن التدخل السعودي في االنتخابات وتحذر من أجندات الرياض
*الصدر يدعو »زعماء التحالفات الجديدة« لإلجتماع وتشكيل حكومة تكنوقراط؟!

*المفوضية: ما يظهر من أرقام بخصوص مقاعد القوائم 

غير دقيق واالعالن النهائي اليوم

*حزب البارزاني: عالقتنا جيدة مع الصدر لكننا 

لم نفكر بالتحالف معه

*االعالم االمني: مقتل واصابة عدد من المدنيين 

بتصدٍ النتحاري في الطارمية
االوســاط  اســتهجنت  وكاالت:   – بغــداد 
السياســية والشــعبية العراقيــة التدخــل الســعودي 
الســافر بشــأن االنتخابــات ومحاولتهــا دق أســفين 

العــراق. الفرقــة بيــن األطــراف السياســية فــي 
مــن  المطــرود  الســعودي  الســفير  تغريــدة 
العــراق ثامــر الســبهان التــي أعلــن فيهــا دعمــه 
ألطــراف سياســية عراقيــة معينــة دون غيرهــا القــت 
رفضــًا واســتنكارًا شــعبيًا وسياســيًا واســعًا ، حيــث 
مــن  المشــبوه  بالتدخــل  االوســاط  تلــك  نــددت 
الريــاض فــي الشــؤون الداخليــة العراقيــة ، محــذرة 
ــارة الفوضــى  مــن أجنــدات ســعودية هادفــة الــى إُث
والفرقــة بيــن االطــراف السياســية وجــر البــالد الــى 

متاهــات الصــراع والخالفــات.
ودعــت تلك األوســاط الــى االلتفات الــى المصلحة 
الوطنيــة العراقيــة واالبتعــاد عــن سياســة المحــاور 
الفوضــى  أتــون  الــى  البــالد  اعــادة  بهــا  يــراد  التــي 
االمنيــة والحــؤول الــى منــع العــراق مــن أخــذ مكانتــه 
الطبيعيــة ودوره الريــادي فــي المنطقــة فضــاًل عــن 
إيقــاف حركــة النمــو االقتصــادي وإبقــاءه فــي مســتنقع 

الفساد والفشل والتردي الخدمي. 
ــدى  ــار الصــدري مقت ــم التي ــا زعي ــه دع مــن جهت
الصــدر، امــس االربعــاء »زعمــاء التحالفــات الجديــدة« 
الــى اإلجتمــاع والتحــاور »رغــم الخالفــات« وتشــكيل 

حكومــة »تكنوقــراط نزيهــة وابويــة«.

حســابه  علــى  لــه  تغريــدة  فــي  الصــدر  وقــال 
الشــخصي فــي »تويتــر«، جــاء فيهــا »علــى الرغــم مــن 
ــازل  ــن دون التن ــتركاتنا وم ــن مش ــث ع ــا.. فلنبح خالفاتن
عــن ثوابتنــا.. اذن )فلنتحــاور( لــذا أدعــو زعمــاء التحالفــات 
الجديــدة لإلجتمــاع وبابــي مفتــوح ويــدي ممــدودة ألجــل 
بنــاء عراقنــا وتشــكيل حكومــة تكنقــراط نزيهــة وأبويّــة«.

زعمــاء  مــن  اتصــاالت هاتفيــة  الصــدر  وتلقــى 
العامــري  هــادي  ابرزهــم  عراقييــن  سياســيين 
ومســعود ونيجرفــان بارزانــي وعمــار الحكيم واســامة 
ــائرون  ــالف س ــول ائت ــى حص ــه عل ــي لتهنئت النجيف
المرتبــة االولــى فــي نتائــج  الــذي يتزعمــه علــى 
االنتخابــات النيابيــة التــي جــرت مطلــع االســبوع 

الحالــي.


