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الخميس 29 رمضان، 1439 هـ ق 24 خرداد 1397 هـ ش، 14 حزيران  2018م العدد )9872( السنة الثامنة والثالثون

دعاء اليوم التاسع و العشرين من شهر رمضان المبارك:
ألّلهُمَّ َغشِّني فيهِ بالرَّحْمَةِ ، وَ ارْزُقني فيهِ 
التَّوفيقَ وَ العِصْمََة ، وَ َطهِّر َقلبي مِن غياهِِب 

التُّهمَةِ ، يارَحيمًا ِبعبادِهِ المُؤمنينَ .
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 5 دقائق
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 43 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و دقيقتان
شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 48 دقيقة

النفط يهبط بفعل زيادة اإلمدادات 
من أكبر ثالثة منتجين

النفــط  لنــدن – وكاالت: تراجعــت أســعار 
خــالل تعامــالت امــس  األربعــاء فــي ظــل زيــادة 
إنتــاج النفــط لــدى روســيا والســعودية والواليــات 

المتحــدة، أكبــر ثالثــة منتجيــن فــي العالــم.
وتراجــع ســعر برميــل مزيــج »برنــت« العالمــي 
انخفــض  فيمــا  دوالر   75.36 إلــى   %0.7 بنســبة 
الوســيط«  تكســاس  »غــرب  األمريكــي  الخــام 

بنســبة 0.7% أيضــا إلــى 65.87 دوالر للبرميــل.
ــي  ــاج ف ــرز« أن اإلنت ــة »رويت ــرت وكال وذك
 11 فــوق  يونيــو  فــي  مجــددا  ارتفــع  روســيا 
مليــون برميــل يوميــا، كذلــك صعــد اإلنتــاج 
الســعودي فــوق عشــرة مالييــن برميــل يوميــا، 

ــي. ــاج األمريك ــادة اإلنت ــع زي ــك م ــق ذل وتراف
فيــه  تجتمــع  وقــت  فــي  ذلــك  ويأتــي 
منظمــة »أوبــك« وروســيا يومــي 22 و23 يونيــو 
التخــاذ قــرار بشــأن حجــم زيــادة اإلنتــاج، بعــد 
خفضهــا بواقــع 1.8 مليــون برميــل منــذ مطلــع 
عــام 2017، وذلــك فــي إطــار اتفــاق أبــرم فــي 

نهايــة 2016 لخفــض اإلنتــاج.

ما الذي جعل ترامب يمتعض 
من رئيس وزراء كندا!

طهــران/ كيهــان العربــي: فــي رد ذكــي و حــاذق علــى ترامــب والــذي وجــه اهانــة للشــعب الكنــدي، 
فقــد اهــدى رئيــس وزراء كنــدا »جاســتين تــرودو« للرئيــس االميركــي »ترامــب« صــورة لمحــل والدة 

ترامــب فــي مدينــة اوتــاوا!
مــن  مأخــوذة  والصــورة 
التــي  الدعــارة  بيــوت  احــدى 
كانــت والــدة ترامــب تمتهــن 
فيهــا لثــالث ســنوات كبائعــة 
هــوى، ويعتبــر ترامــب حصيلــة 
احــد الزبائــن الذيــن مارســوا 
مجهــول  وبقــي  والدتــه  مــع 

اآلن! الــى  الهويــة 
مقربــون مــن ترامــب  قالــوا 
انــه بالرغــم مــن حفــظ ترامــب لرباطــة جأشــه امــام كاميــرات الصحفييــن، وتقبــل هديــة رئيــس وزراء 
كنــدا ببــرودة اعصــاب، اال ان الســب االســاس لتــرك ترامــب اجتمــاع زعمــاء مجموعــة الــدول الســبع، 
ــه المســؤول  ــذي وجه ــن ال ــذا الســب الدبلوماســي المهي ــو ه ــة ه ــع الرئاســة االميركي وســحبه لتوقي

الكنــدي لترامــب، وتذكيــره بمهنــة والــدة ترامــب وبانــه ولــد غيــر شــرعي!
ــز  ــارة ومراك ــوت الدع ــس وادارة بي ــارة الجن ــي تج ــية ه ــب  االساس ــة  ترام ــره ان مهن ــر ذك الجدي

ــي. ــي و ابوظب ــي دب ــرا ف ــا واخي ــاكاوي واوروب ــركا وم ــي  امي ــوى ف ــوت اله ــار وبي القم

غروشكو: موسكو ستتخذ اإلجراءات العسكرية 
الالزمة لضمان أمنها

وكاالت:   – موســكو 
وزيــر  نائــب  انتقــد 
الروســي  الخارجيــة 
ألكســندر غروشــكو خطــة 
األطلســي  شــمال  حلــف 
لتعزيــز  الجديــدة  “ناتــو” 
فــي  القتالــي  اســتعداده 
أوروبــا مشــيرا الــى ان هــذه 
الخطــة ســتزيد مــن تدهــور 
األمــن فــي القــارة األوروبيــة.
وكالــة  ونقلــت 
انترفاكــس الروســية عــن 

غروشــكو قولــه  امــس إن موســكو ســتضع هــذه الخطــة فــي حســبانها فــي تخطيطهــا العســكري وســتتخذ 
أمنهــا. لضمــان  الالزمــة  العســكرية  اإلجــراءات  كل 

وكان مســؤولون أوروبيــون قالــوا األســبوع الماضــي إن الواليــات المتحــدة تضغــط علــى حلفائهــا 
األوروبييــن لتجهيــز المزيــد مــن كتائــب حلــف شــمال األطلســي وســفنه وطائراتــه للقتــال وذلــك لتعزيــز 

ــف بوجــه أي هجــوم روســي. ــوة الحل ق
ويعمــد حلــف شــمال األطلســي إلــى حشــد قواتــه ونشــر اســلحته قــرب الحــدود مــع روســيا وقــد عــزز 
مــن وجــوده العســكري فــي شــرق أوروبــا منــذ بدايــة األزمــة األوكرانيــة عــام 2014 كمــا قامــت دولــه بنشــر أربــع 

وحــدات متعــددة الجنســيات فــي اســتونيا والتفيــا وليتوانيــا وبولنــدا.

بعد ان قضت على العديد منهم ..

اللجان الشعبية تحبط محاوالت تسلل إلرهابيي “جبهة النصرة” إلى بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين
*“تحالف واشنطن” يواصل عدوانه على ريف الحسكة الجنوبي واستشهاد 4 مدنيين وإصابة امرأة نتيجة قصفه لقرية الحردان

الشــعبية  اللجــان  تصــدت  وكاالت:   – دمشــق 
تنظيــم  إرهابيــي  العتــداءات  األهالــي  مــع  بالتعــاون 
“جبهــة النصــرة” والمجموعــات المرتبطــة بــه إلــى بلدتــي 
الفوعــة وكفريــا المحاصرتيــن فــي ريــف إدلــب الشــمالي.

اللجــان  أن  ســانا  لـــ  أهليــة  مصــادر  وذكــرت 

علــى  قضــت  الشــعبية 
تنظيــم  مــن  إرهابييــن 
النصــرة”  “جبهــة 
المرتبطــة  والمجموعــات 
امــس  فجــر  حاولــوا  بــه 
علــى  واالعتــداء  التســلل 
الفوعــة  بلدتــي  أهالــي 
وكفريــا وذلــك مــن محــور 

. لفوعــة ا / غية ا لصو ا
المصــادر  وأشــارت 
الشــعبية  اللجــان  أن  إلــى 
ناســفة  عبــوات   3 فجــرت 
بمجموعــات إرهابيــة أغلــب أفرادهــا مــن تنظيــم “جبهــة 
النصــرة” حاولــت التســلل مــن جهــة قريــة برومــا باتجــاه 
بلدتــي الفوعــة وكفريــا مــا أســفر عــن إيقــاع معظــم 
اإلرهابييــن بيــن قتيــل ومصــاب وتدميــر عتــاد وأســلحة 

بحوزتهــم. كانــت 
ــة الفوضــى  ــى حال ــة إل ــت المصــادر األهلي ولفت
المجموعــات  صفــوف  تســود  التــي  واإلربــاك 
اإلرهابيــة وذلــك لكثــرة قتالهــا التــي بقيــت جثثهــم 
ــاه  ــم باتج ــى منه ــن تبق ــرار م ــد ف ــا بع ــي أماكنه ف

ــا. ــوا منه ــي انطلق ــرى الت الق
وأحبطــت اللجــان الشــعبية بالتعــاون مــع األهالــي 
األحــد الماضــي هجومــا شــنته مجموعــات إرهابيــة 
تابعــة لتنظيــم “جبهــة النصــرة” مــن محــاور قــرى 
بنــش ورام حمــدان والصواغيــة علــى بلدتــي الفوعــة 

ــب الشــمالي. ــف إدل ــي ري ــن ف ــا المحاصرتي وكفري
ــة  ــم “جبه ــي تنظي ــداءات إرهابي ــفرت اعت وأس
كفريــا  بلدتــي  فــي  المدنييــن  علــى  النصــرة” 
والفوعــة أمــس عــن إصابــة شــابين بجــروح خطيــرة 
ــى  ــر عل ــة للتأثي ــك فــي محاول أحدهمــا كفيــف وذل
معنويــات أهالــي البلدتيــن والنيــل مــن صمودهــم.
“تحالــف   طائــرات  واصلــت  اخــر  جانــب  مــن 
واشــنطن” الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
مــن خــارج الشــرعية الدوليــة بحجــة محاربــة تنظيــم 
“داعــش” اإلرهابــي عدوانهــا علــى قــرى وبلــدات ريــف 
الحســكة الجنوبــي مــا تســبب باستشــهاد 4 مدنييــن 

ــة الحــردان. فــي غــارة شــنتها علــى قري
فــي  ســانا  لمراســل  أهليــة  مصــادر  وأفــادت 
ــي”  ــف الدول ــرات تابعــة لـــ “التحال ــأن طائ الحســكة ب
ــة الحــردان  ــي قري ــن ف ــازل المدنيي ــوم من ــت الي قصف
تســبب  مــا  الشــرقي  الجنوبــي  الحســكة  بريــف 
ــرة  ــة إمــرأة بجــروح خطي باستشــهاد 4 مدنييــن وإصاب
ووقــوع اضــرار كبيــرة فــي منــازل األهالــي وممتلكاتهــم.

وارتكــب طيــران “التحالــف الدولــي” أمــس مجــزرة 
ــة الحســكة  ــوب شــرق مدين ــل الشــاير جن ــة ت ــي قري ف
تســببت باستشــهاد وجــرح 14 مدنيــا مــن عائلــة واحــدة.
وفــي األيــام القليلــة الماضيــة ارتكــب “التحالــف 
وتــل  خويبيــرة  قــرى  فــي  مجــازر  ثــالث  الدولــي” 
الشــاير وجــزاع فــي منطقــة الشــدادي بريــف الحســكة 
الجنوبــي أدت إلــى وقــوع أكثــر مــن 42 مدنيــا بيــن 
شــهيد وجريــح معظمهــم مــن النســاء واألطفــال ناهيــك 

ــي. ــازل االهال ــي من ــر ف ــار كبي ــوع دم ــن وق ع

الصين تؤيد إعالن واشنطن وقف المناورات 
في شبه الجزيرة الكورية

بكيــن – وكاالت: أعربــت الصيــن  امــس عــن مســاندتها وتأييدهــا إلعــالن الرئيــس األمريكــي دونالــد 
المنــاورات  وقــف  ترامــب 
فــي  األمريكيــة  العســكرية 

الكوريــة. الجزيــرة  شــبه 
رويتــرز  وكالــة  ونقلــت 
باســم  المتحــدث  عــن 
الصينيــة  الخارجيــة  وزارة 
قنــغ شــوانغ قولــه فــي إفــادة 
ترامــب  إعــالن  أن  صحفيــة 
المنــاورات  وقــف  حــول 
اقتــراح  أن  يظهــر  العســكرية 
الــذي  المــزدوج  التعليــق 
عمليــا. كان  بكيــن  طرحتــه 

النوويــة  الديمقراطيــة تجاربهــا  تعلــق كوريــا  المــزدوج بحيــث  التعليــق  اقترحــت  الصيــن  وكانــت 
والصاروخيــة مقابــل أن تعلــق الواليــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة المنــاورات العســكرية المشــتركة بينهمــا 

ــة . ــرة الكوري ــي شــبه الجزي ــات وإيجــاد حــل للمشــكالت ف ــراء محادث ــن إج ــن للطرفي ــث يمك بحي

ترامب: ضربتنا الصاروخية ضد سوريا 
العام الماضي كانت تحذيرا للصين!

واشــنطن – وكاالت:  أعــن الرئيــس األمريكــي 
دونالــد ترامــب أن الضربــة الصاروخيــة األمريكيــة 
تحذيــر  بمثابــة   ،2017 أبريــل  فــي  ســوريا  ضــد 
للصيــن حــول كيفيــة رد واشــنطن علــى اســتخدام 

الســالح الكيميائــي وأســلحة الدمــاع الشــامل.
 Fox« وذّكــر ترمــب فــي حــوار مــع قنــاة تلفزيــون
مــع  تزامنــت  الصاروخيــة  الضربــة  بــأن   »News
اجتماعــه بالرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ فــي 
ــدا. ــة فلوري ــي »Mar-a-Lago« بوالي ــه ف ــر إقامت مق

لنظيــره  قــال  أنــه  كشــف  األمريكــي  الرئيــس 
الصينــي: »ســيدي الرئيــس لقــد أطلقنــا 58 صاروخــا 
ــر  ــب منــي عب ــع محــددة فــي ســوريا، وطل ــى مواق عل
مترجــم أن أكــرر مــا قلــت، رددت بــأن كل صــاروخ 
ــق، أصــاب الهــدف مــن مســافة ســبعمائة ميــل«. أطل
الرئيــس  خاطــب  أنــه  األمريكــي  الرئيــس  وروى 
أو  االجتمــاع  مغــادرة  يســتطيع  إنــه  لــه  »قلــت  الصينــي 
يمكننــا أن نصبــح أصدقــاء. هــو لــم يغــادر وفهــم كل شــيء«.

ايطاليا تهدد بالغاء لقاء كونتي وماكرون 
ما لم تعتذر فرنسا 

ــي  ــة االيطال ــر الداخلي ــال وزي ــا – وكاالت: ق روم
ماتيــو ســالفيني زعيــم حــزب الرابطــة اليمينــي 
مــن  رســمي«  »اعتــذار  بــدون  أنــه  المتطــرف 
ــاء  ــاء اللق ــن االفضــل الغ ــب فرنســا ســيكون م جان
المقــرر بيــن الرئيــس الفرنســي ايمانويــل ماكــرون 

ورئيــس الحكومــة االيطاليــة جوزيبــي كونتــي.
وقــال ســالفيني امــام الصحافييــن »بــدون اعتــذار 
رســمي ســيكون مــن االفضــل لرئيــس الحكومــة 
ــررة الجمعــة. ــى فرنســا« للقمــة المق عــدم التوجــه ال
وكان ماكــرون نــدد  بالموقــف »المعيــب وغيــر 

ــا اســتقبال  ــة لرفضه المســؤول« للحكومــة االيطالي
الســفينة اكواريــوس التــي تقــل اكثــر مــن 600 مهاجر 
قامــت بانقاذهــم، فيمــا قــال المتحــدث باســم حزبــه 
»الجمهوريــة الــى االمــام« غابريــال اتــال ان موقــف 

ايطاليــا بشــأن اكواريــوس »يثيــر الغثيــان«.
وقــال وزيــر الخارجيــة االيطالــي انــزو موارفيــرو 
الســفير  اســتدعاء  بعــد  بيــان  فــي  ميالنــزي 
ــاء ان  ــاح امــس االربع ــا صب ــدى ايطالي الفرنســي ل
المقبــول  مــن غيــر  تعتبــر  االيطاليــة  »الحكومــة 
ــارات فــي تصريحــات رســمية  ــك العب اســتخدام تل

امــس فــي باريــس«.

خاصًة جرائم االستيطان والعدوان على قطاع غزة..

مركز حقوقي فلسطيني يطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين
*خبير قانوني: قرار سلطة عباس بمنع المسيرات السلمية 

في الضفة الغربية جريمة دستورية
*»الشاباك« الصهيوني يدعي إحباط 250 هجومًا 

فلسطينيا منذ بداية 2018

الفلســطيني  المركــز  وكاالت: طالــب  غــزة – 
لحقــوق اإلنســان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــأن 
ــح التحقيــق فــي جرائــم  ــام عــام فت يكــون هــذا الع

األرض  فــي  الصهيونــي   االحتــالل 
ــم االســتيطان  ــة، خاصــًة جرائ المحتل

والعــدوان علــى قطــاع غــزة.
ودعــا المركــز فــي تقريــره األســبوعي، 
امــس األربعــاء، االتحــاد األوروبــي وجميــع 
االحتــالل  لمقاطعــة  الدوليــة  الهيئــات 
ــل واالســتثمار  ومســتوطناته وحظــر العم
فيهــا، تطبيقــًا اللتزامــات هــذه الهيئــات 
اإلنســاني  الدولــي  القانــون  بموجــب 
االنســان،  لحقــوق  الدولــي  والقانــون 

حــرب. المســتوطنات جريمــة  باعتبــار 
المشــترك  العمــل  الدولــي  المجتمــع  »علــى  وقــال: 
والجــدي مــن أجــل تمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن نيــل 
حقــه فــي تقريــر المصيــر، وتجســيد الدولــة الفلســطينية، 
ــاحقة،  ــة س ــة بأغلبي ــة العام ــا الجمعي ــرت بوجوده ــي أق والت
وأن تســتخدم فــي ذلــك وســائل القانــون الدولــي المختلفة«.

واألمــم  الدولــي  المجتمــع  اتخــاذ  وأكــد ضــرورة 
السياســة  لوقــف  الالزمــة  اإلجــراءات  كل  المتحــدة 
اإلســرائيلية الراميــة إلــى تهويــد األرض الفلســطينية، 
خــالل  مــن  األصلييــن  مــن ســكانها  األرض  وإفــراغ 

الطــرد واإلبعــاد، وسياســة هــدم المنــازل كعقــاب، والتــي 
تمثــل خروقــات جســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني.
وطالــب »المركــز« جمعيــة الــدول األعضــاء فــي 
ميثــاق رومــا المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ومالحقــة  مســاءلة  ضمــان  أجــل  مــن  بالعمــل 

مجرمــي الحــرب الصهاينــة .
مــن جهتــه قــال خبيــر قانونــي إن التعميــم 
لشــؤون  الرئيــس  مستشــار  عــن  الصــادر 
المحافظــات القاضــي بمنــع المســيرات الســلمية 
انتهــاكًا  يشــكل  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة  فــي 

الســلمي. التجمــع  فــي  للحــق  صارخــًا 
ــع  ــي التجم ــن أن الحــق ف ــد عصــام عابدي وأك
حقــوق  مــن  أساســيٌّ  حــقٌّ  هــو  الســلمي 
اإلنســان مؤكــد عليــه فــي المــادة )26( مــن القانــون 
 )21( والمــادة  المعــدل،  الفلســطيني  األساســي 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــة فلســطين  ــه دول ــذي انضمــت إلي والسياســية ال
بــدون تحفظــات، ومؤكــدًا عليــه أيضــًا فــي نصــوص 
ــم )12(  ــة الفلســطيني رق ــون االجتماعــات العام قان

.1998 لســنة 

باعالن تحالفهما وابقاء الباب مفتوحًا امام الفائزين االخرين..

»الفتح« و »سائرون« تقطعان الطريق على رهانات سفارتي واشنطن والرياض في بغداد
*»تحالف النصر« معلنا موقفه من تحالف الصدر والعامري: نقف على مسافة واحدة مع جميع القوى السياسية
*الحزب الشيوعي يكشف عن صدمة بالتيار المدني بعد اعالن 

تحالف سائرون والفتح ويؤكد: كان متسرعًا

*»أئتالف عالوي«: اميركا تدعم الوطنية وسائرون والحكمة 

لتشكيل كتلة كبيرة؟!

*الحشد الشعبي يقصف تجمعات لداعش داخل 

األراضي السورية
ــي النجــف االشــرف  ــن ف بغــداد – وكاالت: أعل
ــح برئاســة  ــد بيــن قائمتــي الفت عــن تحالــف جدي
و  العامــري  هــادي  بــدر  لمنظمــة  العــام  األميــن 
ــار الصــدري  »ســائرون« المدعومــة مــن زعيــم التي

الســيد مقتــدى الصــدر لتشــكيل الكتلــة األكبــر فــي 
مجلــس النــواب المقبــل.

جــاء ذلــك عقــب زيــارة قــام بهــا العامــري 
الــى الســيد الصــدر فــي محــل إقامتــه بمدينــة 

الجانبــان  ناقــش  حيــث   ، االشــرف  النجــف 
علــى  الموضوعــات  مــن  عــدداً  اللقــاء  خــالل 

السياســية. الســاحة 
أعلــن  اللقــاء  عقــب  صحفــي  مؤتمــر  وفــي 
ــف  ــكيل تحال ــى تش ــاق عل ــدر االتف ــري والص العام
جديــد لتشــكيل الكتلــة االكبــر مــع إبقــاء البــاب 
فــي  األخــرى  الفائــزة  الجهــات  امــام  مفتوحــًا 

العراقيــة. البرلمانيــة  االنتخابــات 
أكــد   ، الصحفييــن  أســئلة  علــى  رده  وفــي 
ــن  ــا م ــح أن »ال مشــكلة لدين ــف الفت ــس تحال رئي
اعــادة العــد والفــرز اليــدوي علــى أن يكــون بنســبة 

5 أو 10 بالمئــة«.
مــن جانبــه ، اعتبــر الصــدر حريــق مخــازن الرصافــة 
 ، نكــراء  بأنــه جريمــة  االنتخابــات  التابعــة لمفوضيــة 
وحــول التحالــف الجديــد مــع ســائرون ، أكــد الصــدر أن 
»تحالفنــا مــع الفتــح ضمــن الفضــاء الوطنــي مــع الحفــاظ 
والحكمــة  ســائرون  بيــن  الثالثــي  التحالــف  علــى 

والوطنيــة«.

للمرة الخامسة.. اميركا وكوريا الشمالية 
تتوصالن التفاق جديد!!

طهران/كيهــان العربــي: فــي الوقــت الــذي فشــلت التفاهمات 
الســابقة ونقضــت اميــركا اربــع اتفاقيــات مــع كوريــا الشــمالية، 
التقــى الرئيــس االميركــي »دونالــد ترامــب« بنظيــره الكــوري 
الشــمالي »كيــم جونــغ اون« ليســتأنف الحــوار بيــن البلديــن 

ــة. تحــت ظــل اجــواء ضبابي
فخــالل  توقيعــه  الوثيقــة المشــتركة وعــد »ترامــب« بتنفيــذ 

منصــوص  االتفــاق باســرع وقــت ممكــن.
فيمــا يــرى خبــراء ومراقبــون دوليــون بعيــن الريبــة والشــك 
علــى المفاوضــات واالتفــاق الــذي تــم التوصــل اليــه في ســنغافورة.

وبالرغــم مــن عــدم حصــول وســائل االعــالم علــى نــص 
االتفــاق اال انهــا نقلــت وعــود اميــركا بحفــظ امــن وســالمة كوريــا 
الشــمالية مــن اي تهديــد عســكري. فقــد قــال ترامــب بعــد االمضاء 
علــى االتفــاق ان مــا تــم التوصــل  اليــه هــو اتفــاق شــامل وســرعان 
ــى اآلن  ــا ال ــا: انن ــاق. مضيف ــل هــذا االتف ــع تفاصي ــع الجمي ــا نطل م
ــووي وبقــي  موضــوع آخــر  ــى موضــوع البرنامــج الن ــا نركــز عل كن
وهــو انتهــاكات حقــوق االنســان التــي تقــع فــي كوريــا الشــمالية.

واســتطرد ترامــب قائــال: لربمــا يتغيــر رايــي بعــد ســتة اشــهر 
واكــون فــي حــل مــن االتفــاق الــذي توصلــت اليــه مــع »كيــم«.
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