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قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
من صارع الدنيا صرعته.. 

ومن زهد في الدنيا لم تفته
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و  48 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 23 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 7 دقائق

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 33 دقيقة

حزب العمال التركي: أردوغان 
مشروع أميركي

حــزب  رئيــس  أكــد   : وكاالت   – انقــرة 
العمــال التركــي أركان بــاش أن رئيــس النظام 
“مشــروع  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي 
أمريكــي” وأن واشــنطن هــي التــي أوصلتــه 

وحزبــه العدالــة والتنميــة إلــى الســلطة.
وخــال مؤتمــر صحفــي فــي البرلمــان 
امــس أوضــح بــاش أن أمريــكا ومــن خــال 
إيصالهــا حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الســلطة 
العلمانــي  النظــام  القضــاء علــى  اســتهدفت 
وإقامــة نظــام رجعــي متعفــن يحكــم تركيــا 

باســتبدادية مطلقــة.
الخطيــرة  السياســات  إلــى  بــاش  وأشــار 
ألردوغــان منــذ اســتامه للســلطة وقــال: “لقــد 
السياســتين  فــي  شــيء  كل  أردوغــان  دمــر 
الداخليــة والخارجيــة وقضــى علــى أبســط معاييــر 
جميــع  ووضــع  اإلنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة 
معارضيــه وخاصــة الصحفييــن فــي الســجون”.

ــان  ــام أردوغ ــة نظ ــى سياس ــاش إل ــت ب ولف
الخارجيــة المتناقضــة وخاصــة لجهــة األزمــة فــي 
ســوريا مشــيرا إلــى أنــه يتحــدث باســتمرار عــن 
وحــدة وســيادة ســوريا لكنــه يســتمر فــي عدوانــه 
اإلرهابيــة  التنظيمــات  ويدعــم  أراضيهــا  علــى 
المســلحة بمختلــف مســمياتها فيهــا وهــو تدخــل 

ــر بســيادتها. ومســاس ســافر وخطي

بطلب من الواليات المتحدة ..

االعالم الصهيوني يكشف عن توجهات نحو خطة تطبيع 
بين كيان االحتالل وأنظمة خليجية؟!

القــدس المحتلــة – وكاالت : كشــفت وســائل إعــام إســرائيلية أن وزارة الخارجيــة األمريكيــة 
توجهــت بطلــب رســمي لســلطات كيــان االحتــال اإلســرائيلي لتشــكيل طواقــم للبــدء بتطبيــق خطــة 
التطبيــع مــع أنظمــة خليجيــة.

الثانيــة  القنــاة  وذكــرت 
اإلســرائيلية فــي تقريــر لها مســاء 
األمريكيــة  الخارجيــة  أن  أمــس 
اطلعــت علــى تفاصيــل الخطــة 
التــي قدمهــا وزيــر خارجيــة كيــان 
كاتــس  يســرائيل  االحتــال 
الشــهر الماضــي وطالبــت بالبــدء 

فــي تنفيذهــا.
وبينــت القنــاة أن الخطــة تقــوم علــى أســاس تطبيــع العاقــات االقتصاديــة واألمنيــة بيــن “إســرائيل” 

ودول خليجيــة علــى قاعــدة اســتغال المصالــح المشــتركة كمــا تشــمل اتفاقــًا بـــ “عــدم االعتــداء”.
يشــار إلــى أن خطــوات التطبيــع بيــن كيــان االحتــال وبعــض األنظمــة الخليجيــة كالنظــام 
الســعودي ومشــيخة قطــر واإلمــارات تطــورت فــي الســنوات األخيــرة حيــث جــرى الكثيــر مــن الزيــارات 
واللقــاءات المتبادلــة تحــت عناويــن مختلفــة مــن بينهــا االقتصاديــة فــي حيــن وصلــت قيمــة التبــادالت 
التجاريــة التــي تتــم فــي الخفــاء بيــن الجانبيــن إلــى أكثــر مــن مليــار دوالر فــي العــام الواحــد وفــق مــا 
كشــفه معهــد تونــي بليــر للتغييــر الدولــي فــي وقــت ســابق األمــر الــذي دفــع رئيــس حكومــة االحتــال 

بنياميــن نتنياهــو إلــى اإلشــادة بهــذه العاقــات مــرات عــدة واصفــًا إياهــا بالمفيــدة للغايــة لكيانــه.
كمــا لفتــت القنــاة االســرائيلية إلــى أنــه تــم عــرض الخطــة المذكــورة علــى وزيــر الخزانــة األمريكي 
ــدًا مــن  ــب مزي ــا وطل ــل نحــو أســبوعين ورحــب به ــال قب ــان االحت ــذي زار كي ســتيفن منوتشــن ال

التفاصيــل حــول المقترحــات اإلســرائيلية فــي هــذا الشــأن.

الكرملين: بوتين ال ينوى المشاركة في احتفاالت 
نهاية الحرب العالمية األولى

موســكو – وكاالت : أعلــن المتحدث 
الصحفــي للرئاســة الروســية )الكرمليــن( 
ــاء أن  ــري بيســكوف، امــس  األربع ديمت
ال  بوتيــن  فاديميــر  الرئيــس  خطــط 
اإلثنيــن  يــوم  باريــس،  زيــارة  تتضمــن 
بمناســبة  االحتفــاالت  لحضــور  القــادم، 

ــى.  ــة األول ــرب العالمي نهايــة الح
وقــال بيســكوف، ردا علــى ســؤال حــول 
الروســي  الرئيــس  خطــط  كانــت  إذا  مــا 

تشــمل زيــارة إلــى باريــس لحضــور احتفــاالت نهايــة الحــرب العالميــة األولــى، »ال، ال توجــد لــدى الرئيــس مثــل هــذه الخطــط » .
وكان الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن، قــد شــارك فــي احتفــاالت الذكــرى المئويــة النتهــاء الحــرب 
العالميــة األولــى فــي نوفمبــر 2018 بالعاصمــة الفرنســية باريــس بمشــاركة أكثــر مــن 60 مــن قــادة ورؤســاء 

الــدول ورؤســاء الحكومــات، مــن أبرزهــم المستشــارة األلمانيــة أنجيــا ميــركل ورؤســاء منظمــات دوليــة.

في إطار مهامه الوطنية بإرساء األمن واالستقرار في المنطقة..

الجيش السوري يستكمل انتشاره على الحدود السورية التركية بريف القامشلي الشرقي
*اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور تتابع اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي

مــن  وحــدات  انتشــرت   : وكاالت   – دمشــق 
الجيــش العربــي الســوري فــي المناطــق الحدوديــة 
اســتكمااًل  الشــرقي  القامشــلي  مدينــة  بريــف 
محافظــة  فــي  بدأتهــا  التــي  االنتشــار  لعمليــة 
الحســكة وذلــك فــي إطــار مهامهــا الوطنيــة بإرســاء 
األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة وتأميــن الحمايــة 
لألهالــي الذيــن بــدؤوا علــى الفــور بالعــودة إلــى 

قراهــم التــي دخلهــا الجيــش.
وذكــر مراســل ســانا فــي الحســكة أن الوحــدات 
تركيــا  مــع  الحــدودي  الشــريط  علــى  انتشــرت 
ــة  ــًا باتجــاه مدين ــة القامشــلي غرب ــن مدين ــدءًا م ب
المالكيــة شــرقًا وعلــى امتــداد نحــو 60 كيلومتــرًا 

وأقامــت نقــاط تمركــز فــي المنطقــة لتوفيــر األمــان 
ــا. ــة ألهله والحماي

ــس   ــار ام ــات االنتش ــل أن عملي ــن المراس وبي
وقــرى  والجواديــة  القحطانيــة  بلدتــي  شــملت 
ــل  ــل الحســنات وت ــة وت ــر غصــن وعتب ــدات دي وبل
الســيد مــا عبــاس وقحطانيــة وكرديــم فوقانــي 
ــو 60  ــداد نح ــى امت ــوب وعل ــل خرن ــان وت ــل جه وت
كــم انطاقــا مــن مدينــة القامشــلي وذلــك لحمايــة 
اإلرهابيــة  المجموعــات  اعتــداءات  مــن  األهالــي 

المدعومــة مــن النظــام التركــي.
ولفــت المراســل إلــى أن األهالــي بــدؤوا العــودة 
إلــى مناطقهــم التــي دخلتهــا وحــدات الجيــش فــي 

العيــن  رأس  وريــف  تمــر  وتــل  القامشــلي  أريــاف 
الشــرقي بعــد أن هجروهــا خشــية االعتــداءات التركيــة 
والتنظيمــات اإلرهابيــة المدعومــة مــن النظــام التركــي.

انتشــارها  تابعــت  الجيــش  وكانــت وحــدات 
ــمالي  ــكة الش ــف الحس ــرة بري ــام األخي ــال األي خ
وقــرى  وعامــودا  الدرباســية  مدينتــي  ودخلــت 
وبلــدات دودان فــي تــل عفــر وخــراب كــورد بريــف 
ــدات  ــد مــن القــرى والبل ــي والعدي القامشــلي الغرب
بريــف المحافظــة الشــمالي الشــرقي علــى الحــدود 
الســورية التركيــة مــن ريــف رأس العيــن الشــرقي 
غربــا وصــوال الــى القامشــلي شــرقا وثبتــت نقاطهــا 

ــد بنحــو 90 كــم. ــى محــور يمت عل
وفــي ســياق عدوانهــا علــى األراضــي الســورية 
االحتــال  قــوات  أن  إلــى  ســانا  مراســل  لفــت 
ــزات  ــتقدام تعزي ــس باس ــاح ام ــدأت صب ــي ب الترك
ــن  ــف رأس العي ــودة بري ــة الس ــى قري ــكرية إل عس
بعــد أن أنشــأت نقطــة عســكرية فيهــا وذلــك بعــد 
محــات  و4  منــازل   3 بتجريــف  أمــس  قيامهــا 
القريــة  فــي  للفاحيــن  ومســتودعات  تجاريــة 

المذكــورة مكانهــا. النقطــة  إلنشــاء 
ــرة  ــة المصغ ــة اخــرى تابعــت اللجن مــن جه
للجنــة  الموســعة  الهيئــة  عــن  المنبثقــة 
الثالــث  لليــوم  اجتماعاتهــا  الدســتور  مناقشــة 
ــي فــي مبنــى األمــم المتحــدة فــي  ــى التوال عل
جنيــف بمشــاركة الوفــد المدعــوم مــن الحكومــة 

الســورية والوفــود األخــرى.
ولفــت موفــد ســانا إلــى جنيــف إلــى أن اللجنــة 
ــة ومســائية  ــدت امــس جلســتي عمــل صباحي عق
جلســات  أن  إلــى  مشــيرا  اســتراحة  تتخللهمــا 

ــام. ــام اإلع ــة أم ــة مغلق اللجن
حيــث  جلســتين  أمــس  اللجنــة  وعقــدت 
أعلنــت مصــادر مقربــة مــن األمــم المتحــدة أنــه 
تــم اعتمــاد جــدول أعمــال هــذه الــدورة مــن أعمــال 
ــن  ــوم م ــد المدع ــل الوف ــن قب ــرح م ــة والمقت اللجن

الســورية. الحكومــة 
يشــار إلــى أن اللجنــة المصغــرة مؤلفــة مــن 
المدعــوم مــن  للوفــد  45 عضــوا بواقــع 15 عضــوا 
األطــراف  لوفــد  عضــوا  و15  الســورية  الحكومــة 

األهلــي. المجتمــع  لوفــد  عضــوا  و15  األخــرى 
واتفقــت الهيئــة الموســعة للجنــة مناقشــة 
الدســتور يــوم الجمعــة الماضــي علــى أعضــاء 
ــة الســلوك  ــة مدون ــرت ورق ــرة وأق ــة المصغ اللجن
الهيئتيــن  عمــل  تحكــم  التــي  واإلجــراءات 

والمصغــرة. الموســعة 

جونسون يقدم استقالته إلطالق الحملة االنتخابية 
الرسمية لحزب المحافظين

لنــدن – وكاالت : قــدم رئيــس الــوزراء البريطانــي، بوريــس جونســون، امــس  األربعاء، اســتقالته للملكــة، إليزابيث 
االنتخابيــة  الحملــة  إلطــاق  الثانيــة، 

ــن. ــزب المحافظي ــمية لح الرس
الملكــة  جونســون  والتقــى 
البريطانيــة فــي قصــر باكنغهــام حيــث 
ــا الســماح بحــل البرلمــان،  ــب منه طل
وقــدم اســتقالته فــي خطــوة شــكلية 
ضروريــة لخــوض االنتخابــات التــي 
المقبــل. ســتجري يــوم 12 ديســمبر 

وقــت  فــي  ألقاهــا  وفــي كلمــة 
الحــق مــن امــس  األربعــاء إلطــاق 

ــوزراء فــي داونينــغ ســتريت، حــذر جونســون الناخبيــن  ــة رســميا، خــارج مقــر رئاســة ال ــة االنتخابي الحمل
مــن »مســرحية مرعبــة« ســيواجهونها حــال فــوز زعيــم حــزب العمــال، جيريمــي كوربيــن، فــي االنتخابــات.
وتعهــد جونســون بــأن اإلجــراء األول الــذي ســيعمل عليــه حــال فــوزه فــي االنتخابــات، ســيتمثل 

بالمصادقــة علــى الصفقــة التــي توصــل حولهــا مــع بروكســل بخصــوص »بريكســت«.

قبل عام من االنتخابات الرئاسية..

استطالع.. شعبية ترامب أقل من مثيالتها 
لدى خمسة مرشحين ديمقراطيين

واشــنطن – وكاالت : أظهــرت نتائــج اســتطاع 
األمريكــي  الرئيــس  أن  امــس  نشــرت   للــرأي 
دونالــد ترامــب أقــل شــعبية مقارنــة مــع خمســة 
أعلنــوا  الديمقراطــي  الحــزب  مــن  مرشــحين 
مشــاركتهم فــي الســباق الرئاســي وذلــك قبــل عــام 

مــن االنتخابــات القادمــة.
أجرتــه  الــذي  االســتطاع  نتائــج  وأشــارت 
ــح  ــر ريســيرش أسوشــييتس لصال ــة النغ مؤسس
قنــاة أي.بي.ســي نيــوز وصحيفة واشــنطن بوســت 
المســجلين  الناخبيــن  مــن  بالمئــة   58 أن  إلــى 
ال يوافقــون علــى أداء ترامــب مقابــل موافقــة 39 

بالمئــة منهــم.
الرئيــس  نائــب  أن  االســتطاع  أظهــر  كمــا 
األمريكــي الســابق جــو بايــدن يتفــوق بـــ17 نقطــة 
مئويــة علــى ترامــب فــي حيــن أنــه وفــي المواجهــة 
نفســها مــع الســيناتور عــن واليــة فيرمونــت بينــي 
 14 الحالــي بنســبة  الرئيــس  ســاندرز سيخســر 
نقطــة مئويــة فــي حيــن ســتتجاوز الســناتور عــن 
واليــة ماساتشوســتس إليزابيــث واريــن الرئيــس 

ــة. ــب بنســبة 15 نقطــة مئوي ترام
ولفــت االســتطاع إلــى أن ســيناتور كاليفورنيــا 
ــت  ــا بي ــة انديان ــن والي ــدة م ــس والعم ــاال هاري كام

بوتيجيــج يتفوقــان علــى ترامــب بـــ11 نقطــة .

بوليفيا .. اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين 
للرئيس موراليس

البــاز – وكاالت : حالــة مــن الفوضــى تشــهدها بوليفيــا، بعــد أن وقعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن أنصــار 
الرئيــس المنتخــب إيفــو موراليــس ، مــع معارضيــه لتصبــح حــرب شــوارع بيــن المؤيديــن والمعارضيــن.

ــه  ــرك منصب ــة 48 ســاعة لت ــة موراليــس الســبت الماضــى مهل ومنحــت منظمــات المعارضــة البوليفي
وتقديــم اســتقالته، إال أنــه حتــى اآلن يتمســك موراليــس بموقفــه ورفــض االســتجابة لدعــوات المعارضــة 

باالســتقالة مــن منصبــه علــى خلفيــة النــزاع علــى نتائــج االنتخابــات الرئاســية األخيــرة فــى البــاد.

مؤكدة بأن بعض الدول العربية باتت ال تتعامل مع »اسرائيل« كـ»عدو« بل كـ»حليف«..

حماس: األطراف المطّبعة مع االحتالل الصهيوني ترتكب جريمة بحق القضية الفلسطينية
*اإلمارات تفتح أبوابها لإلسرائيليين والسعودية تستعين بهم ببناء مدينة »نيوم«؟!

باســم  المتحــدث  قــال   : وكاالت   – غــزة 
حــازم  »حمــاس«  اإلســامية  المقاومــة  حركــة 
قاســم، امــس األربعــاء، إن بعــض األطــراف فــي 
ــة  ــرة بحــق القضي ــة ترتكــب جريمــة كبي المنطق
ــأن  ــو ب ــث نتنياه ــد حدي ــك بع ــطينية وذل الفلس
مــع  تتعامــل  ال  باتــت  العربيــة  الــدول  بعــض 

ــف«. ــل كـــ »حلي ــدو« ب »اســرائيل« كـــ »ع
وأضــاف قاســم فــي تصريــح لــه: »إن األطــراف 
التــي يتحــدث عنهــا نتنياهــو هــي أطــراف معزولــة 
الجمعــي،  ضميرهــا  مــع  وتتعــارض  األمــة  عــن 
وموقفهــا األصيــل باعتبــار االحتــال االســرائيلي 

ــة«. ــذه األم ــزي له ــدو المرك ــو الع ه
وأشــار الــى أن التباهــي المســتمر مــن نتنياهــو 
يدلــل  العربيــة  األطــراف  بعــض  مــع  بعاقتــه 
ــوم  ــال االســرائيلي، تق ــا مصلحــة لاحت ــى أنه عل
تتحقــق  والتــي  العربيــة  الحقــوق  أنقــاض  علــى 

بمزيــد مــن الجرائــم ضــد شــعبنا 
العربيــة. وأمتنــا  الفلســطيني 

حالــة  أي  أن  علــى  وشــدد 
لموقــف  تعزيــز  هــي  للتطبيــع 
ــة،  ــل المختلف ــي المحاف ــال ف االحت
وهــو مــا يعنــي الضغــط علــى شــعبنا 
االحتــال  مواجهــة  فــي  واضعافــه 
ــى  ــدًا عل ــة، مؤك ــته العدواني وسياس
األمــة  جمــوع  بيــن  العاقــة  أن 
ــى  ــة صــراع ال ــال هــي عاق واالحت

الفلســطينية. أرضنــا  عــن  يــزول  أن 
»يديعــوت  صحيفــة  أفــردت  جانبهــا  مــن 
ــاء، صفحتيــن  ــة،  امــس األربع ــوت« العبري أحرون
دولــة  بيــن  التطبيــع  مســتوى  رفــع  لموضــوع 
بمــا  اإلســرائيلي،  االحتــال  ودولــة  اإلمــارات 

مجــال  فــي  الســري  التعــاون  أيضــًا  يتعــدى 
االســتخبارات، الــذي ســبق أن تمّــت تغطيتــه 
فــي تقاريــر إعاميــة مختلفــة، بمــا فيهــا زيــارات 
مســؤولين أمنييــن )رئيــس الموســاد يوســي 

اإلمــارات. إلــى  كوهيــن( 
إّن  موســع،  تقريــر  فــي  الصحيفــة  وقالــت 
لتمكيــن  وســاق  قــدم  علــى  تجــري  االتصــاالت 
المعــرض  فــي  المشــاركة  مــن  اإلســرائيليين 
الدولــي »إكســبو«، الــذي ســينظم فــي اإلمــارات 

.2020 العــام  مــن  األول  أكتوبر/تشــرين  فــي 
اإلمــارات  ستســمح  للصحيفــة،  ووفقــًا 
لإلســرائيليين بدخــول أراضيهــا والمشــاركة فــي 
المعــرض، وزيــارة اإلمــارات بعــد فتــرة المعــرض 

أيضــًا.

فيما اعلن الناطق باسمه بأن خسائر التظاهرات بلغت ستة مليارات دوالر..

عبدالمهدي: ال نسمح بتعطيل الحياة ومؤسسات الدولة وندعو الى احترام المتظاهرين
*تحالف الفتح لعبد المهدي: حاسب من يخرق 

النظام وال تسمح بالفوضى!
*المالكي يقدم مبادرة ألنهاء االزمة بتشكيل 

وفد تفاوضي من المحتجين
بغــداد – وكاالت : أكــد رئيــس 
أن  المهــدي  عبــد  عــادل  الــوزاء 
اخطــاء  شــخصت  التظاهــرات 
الــى  مشــيرا  متراكمــة،  حكوميــة 
أهميــة اســتثمار الضغــط الشــعبي 

اإلصاحــات لتحقيــق 
خــال  المهــدي  عبــد  وقــال   
جلســة مجلــس الــوزراء أن الكثيــر 
تعديــات  تجــري  الــدول  مــن 
ــة،  ــات المرحل ــق متطلب دســتورية وف

وفيمــا لفــت الــى أن التعديــل الدســتوري ممكــن أن 
الحكــم. نظــام  تغيــر  إلــى  يصــل 

أشــار إلــى أن التعديــل الدســتوري قــد يذهــب 
القضائيــة.   الســلطة  صعيــد  علــى  النتخابــات 
ــر  ــة لتغيي ــاك إمكاني ــدي  أن هن ــد المه وأضــاف عب
النظــام السياســي عبــر التعديــات الدســتورية.
وقــال إن هنــاك فجــوة حصلــت بيــن المواطنيــن 
و االحــزاب السياســية بســبب قانــون االنتخابــات، 
داعيــا الــى »احتــرام المتظاهريــن و تلبيــة مطالبهــم 

ســواء كانــت سياســية او خدميــة 
ــى أن البعــض يتخــذ التظاهــرات درعــا  وأشــار ال
لتحقيــق مخططاتــه التخريبيــة، قائــا: إنــه »اليمكــن 
ــة و  ــاة و تعطــل المؤسســات الصحي ــف الحي ان تتوق

التعليميــة مــا يضــر بالفقــراء والحيــاة العامــة«.
واعتبــر عبــد المهــدي أن قطــع طــرق الموانــىء 
تتطلــب  التــي  االصاحيــة  المشــاريع  ســيؤخر 
وحــرق  التربويــة  العمليــة  تعطيــل  عــادًا  امــواال، 

المبانــي ينــدرج ضمــن اعمــال التخريــب
ــن نتمكــن مــن فــرض  ــد المهــدي: ل ــع عب وتاب

بيــن  التمييــز  دون  المواطنيــن  حمايــة  و  االمــن 
المخربيــن  و  المتظاهريــن 

واعتبــر عبــد المهــدي أنــه اليمكــن الذهــاب 
الــى انتخابــات مبكــرة دون حــل البرلمــان واســتقالة 

ــل الينجــز شــيئا ــر البدي ــة دون توفي الحكوم
ــول إن »مســؤوليتنا  ــدي بالق ــد المه ــم عب وخت
ان ندافــع عــن امــن البلــد و امــن المواطنيــن و هــذا 

عــبء كبيــر«.
مــن جانبــه أعلــن الناطــق باســم القائــد العــام 
للقــوات المســلحة اللــواء الركــن عبــد الكريــم خلف، 
التظاهــرات  بلــوغ خســائر  عــن  األربعــاء،  أمــس 
ــارات دوالر، فيمــا أكــد أن مــا يجــري فــي  ســتة ملي

ــة للمواطــن. ــاء أم قصــر ســبب أضــرارًا بالغ مين
وقــال خلــف فــي مؤتمــر صحفــي ، إنــه »تــم 
توجيــه هيئــة االعــام واالتصــاالت باغــاق القنــوات 
المغرضــة«، مشــيرًا إلــى أن »عــددًا مــن المخربيــن 

قامــوا بإحــراق عــدد مــن الــدور والمحــات«.
  وأضــاف أن »خســائر التظاهــرات منــذ انطاقهــا 
بلغــت ســتة مليــارات دوالر«، مبينــًا أن »هنــاك بعــض 
االماكــن  فــي  الكاميــرات  تقــوم بتخريــب  الجهــات 

ــة«. الحساس


