
ــة  ــة الطاق ــت وكال ــف – وكاالت : خّفض جني
الدوليــة توقعاتهــا للطلــب الدولــي علــى النفــط 
لهــذا العــام، بســبب األزمــة الصحيــة الناتجــة 
عــن فيــروس كورونــا »كوفيــد-19«، بســبب آفــاق 

»أضعــف« للســوق.
وقالــت الوكالــة فــي تقريرهــا الشــهري حــول 
النفــط »دفعنــا ارتفــاع عــدد اإلصابــات بكوفيــد-19 
ــزل  ــر ع ــرض تدابي ــدول، وف ــن ال ــر م ــي الكثي ف
وضعــف  بعــد  عــن  العمــل  ومواصلــة  محليــة 
قطــاع الطيــران، إلــى تخفيــض توقعاتنــا للطلــب 

ــام 2020«. ــع مــن الع ــث والراب ــن الثال للفصلي
وتتوقــع الوكالــة أن يتراجــع الطلــب العالمــي 
علــى النفــط هــذا العــام بمقــدار 8,4 مالييــن 
ــل  ــن برمي ــل 8,1 ماليي ــوم، مقاب ــي الي ــل ف برمي

ــر الســابق. ــوم فــي التقري فــي الي
يرتفــع  أن  يُتوقــع  المقبــل،  العــام  وفــي 
ــل  ــر بقلي ــل، أي أكث ــب بـــ5,5 مالييــن برمي الطل
ــي  ــل ف ــف برمي ــابقة )260 أل ــات الس ــن التوقع م

اليــوم(.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قالوا في االمام الحسين )عليه السالم(:
بالرغم من القضاء على ثورة )االمام( الحسين عسكرياً فإن الستشهاده معنى كبيراً في مثاليته، 

وأثراً فعاالً في استدرار عطف كثير من المسلمين على آل البيت
                                                         * المستشرق االلماني - يوليوس فلهاوزن

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشر و 59 دقيقة 

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 26 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 24 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 49 دقيقة
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قطر والكويت : لن ننضم إلى دول الخليج »الفارسي« 
في إقامة عالقات دبلوماسية مع »إسرائيل«

 : وكاالت   – الدوحــة 
أّكــدت المتحدثــة باســم 
القطريــة  الخارجيــة  وزارة 
ــا  ــر أن بالده ــوة الخاط لول
دول  إلــى  تنضــم  لــن 
الخليــج »الفارســي« فــي 
إقامــة عالقــات دبلوماســية 
حتــى  »إســرائيل«  مــع 
مــع  النــزاع  حــل  يتــم 

. لفلســطينيين ا
المتحدثــة  وأشــارت 

فــي حديــث لوكالــة »بلومبيــرغ« الــى أن الحــل ال يمكــن أن يكــون بالتطبيــع، وأن جوهــر الصــراع هــو 
حــول الظــروف القاســية التــي يعيشــها الفلســطينيون كأشــخاص مــن دون وطــن ومعاناتهــم تحــت وطــأة 

االحتــالل.
ــون  ــن أن يك ــي ال يمك ــذا الخــالف، وبالتال ــر ه ــع كان جوه ــد أن التطبي ــا ال تعتق وأوضحــت أن بالده

ــل أخــرى. الحــل، دون تفاصي
يذكــر ان اإلمــارات والبحريــن وقعــوا فــي البيــت األبيض،الثالثــاء الماضــي علــى اتفــاق »التطبيــع 

األســرلة« مــع تــل أبيــب فــي واشــنطن، بحضــور الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب.
ــالل اإلســرائيلي،  ــع االحت ــع م ــالد الرافــض للتطبي ــف الب ــي، إن موق ــال مصــدر حكومــي كويت ــدوره ق ب

لــم يتغيــر.
وأضــاف أن الكويــت ســتكون آخــر مــن ســيطبع مــع اإلحتــالل، مؤكــدا تمســك بــالده بحقــوق الشــعب 

الفلســطيني الشــقيق، وفــق مرجعيــات عمليــة الســالم.

وكاالت   – دمشــق 
دمشــق  وصفــت   :
السياســي  الســلوك 
األميركيــة  لــإدراة 
بأنــه »أرعــن« وال يــدل 
»إال علــى نظــام قطــاع 
طــرق« وذلــك فــي أول 
علــى  رســمي  تعليــق 
الرئيــس  تصريحــات 
األمريكــي عــن نظيــره 
الســوري بشــار األســد.

ــه »ناقــش  ــه ترامــب مــن أن ــا قال وحــول م
وزيــر  مــع  األســد  بشــار  الرئيــس  تصفيــة 
الدفــاع الســابق«، قالــت الخارجيــة الســورية 
إن تصريحــات »رأس اإلدارة األمريكيــة« حــول 
ــن بوضــوح المســتوى  اســتهداف األســد »تبي
والســلوك  التفكيــر  إليــه  انحــدر  الــذي 

السياســي األرعــن لــإدارة األمريكيــة، وال يــدل 
إال علــى نظــام قطــاع طــرق يمتهنــون الجريمــة 

للوصــول إلــى مآربهــم«.
ونقلــت وكالــة »ســانا عــن مصــدر رســمي 
بمثــل  ترامــب  »اعتــراف  أن  الخارجيــة  فــي 
هــذه الخطــوة يؤكــد أن »اإلدارة األمريكيــة هــي 
دولــة مارقــة وخارجــة عــن القانــون، وتنتهــج 

نفــس أســاليب التنظيمــات اإلرهابيــة بالقتــل 
أي  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  دون  والتصفيــات 
أو  إنســانية  أو  قانونيــة  قواعــد  أو  ضوابــط 
ــي  ــا ف ــق مصالحه ــبيل تحقي ــي س ــة ف أخالقي

المنطقــة«.
»نوفوســتي«  وكالــة  أفــادت  جهتهــا  مــن 
امــس  الجاريــة   المشــاورات  بــأن  الروســية 
ــرة بشــأن الوضــع  ــن موســكو وأنق ــاء بي األربع
إدلــب  فــي  التصعيــد  خفــض  منطقــة  فــي 
الســورية تتنــاول خفــض مســتوى التواجــد 

هنــاك. التركــي  العســكري 
ــه  ــي قول ــدر ترك ــن مص ــة ع ــت الوكال ونقل
إن وفــدا فنيــا روســيا عــرض الثالثــاء الماضــي  
أثنــاء اجتمــاع عقــد فــي مقــر الخارجيــة التركيــة 
اقتراحــات بشــأن تقليــص عــدد نقــاط المراقبــة 
للجيــش التركــي فــي إدلــب، لكــن الجانبيــن 
عجــزا عــن التوصــل إلــى اتفــاق بهــذا الشــأن.

ردا على تصريحات ترامب حول عزمه قتل الرئيس األسد..

دمشق: سلوك اإلدارة األميركية »أرعن« وال يدل »إال على نظام قطاع طرق«
*وكالة روسية: موسكو وأنقرة تبحثان سحب أسلحة تركية ثقيلة من إدلب

ميركل تدعو إلى خفض التصعيد 
في أزمة شرق المتوسط

المستشــارة  دعــت   : وكاالت   – برليــن 
األلمانيــة أنجيــال ميــركل، إلــى خفــض التصعيد 

فــي أزمــة شــرق المتوســط .
وقــال المتحــدث باســم الحكومــة الفيدراليــة 
ــه  ــح ل ــي تصري ــرت - ف ــة شــتيفان زايب األلماني
االتصــال  خــالل  تــم  أنــه   - األربعــاء  امــس 
الهاتفــي بيــن ميــركل ورئيــس الــوزراء اليوناني، 
الالزمــة  الرعايــة  تقديــم  إمكانيــة  مناقشــة 
والذيــن  اليونانيــة  الجــزر  فــي  للمتضرريــن 
الحكومــة  ألمانيــا، عــد موافقــة  ستســتقبلهم 
األلمانيــة أمــس علــى فتــح البــاب أمــام نحــو 
ــة بعــد  ــن مــن الجــزر اليوناني 1500 مهاجــر قادمي
أن تســبب حريــق فــي مخيــم لالجئيــن علــى 

جزيــرة ليســبوس فــي تشــريد اآلالف.

المفوضية األوروبية تشدد على عدم تغيير 
أو تجاهل اتفاقية »بريكست«

بروكســل – وكاالت : شــددت رئيســة المفوضيــة األوروبيــة أورســوال فــون ديــر اليــن، 
علــى أنــه ال يمكــن تغييــر أو تجاهــل اتفاقيــة إنســحاب بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــى 
ــا العــام الماضــى، أو عــدم تطبيقهــا مــن جانــب  ــة عليه »بريكســت« التــى تــم المصادق
ــة االتحــاد«  امــس  ــا الســنوي حــول »حال ــر اليــن - فــي خطابه ــون دي ــت ف واحــد، وقال
األربعــاء، حســبما ذكــرت شــبكة »ســكاي نيــوز« البريطانيــة الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة - 

»هــذه مســألة قانــون وثقــة وحســن نيــة .. الثقــة هــي أســاس أي شــراكة قويــة«.
كمــا حــذرت مــن أن فــرص إبــرام صفقــة تجاريــة مســتقبلية مــع المملكــة المتحــدة تتالشــى 
يومــا بعــد يــوم، الســيما أن خطــط رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس جونســون للتراجــع عــن 

أجــزاء مــن اتفاقيــة االنســحاب الموقعــة مــن كال الجانبيــن قــد أضعفــت هــذه اآلمــال أكثــر.
وكانــت تقاريــر إعالميــة قــد أفــادت بــأن الحكومــة البريطانيــة تخطــط لســن قوانيــن 
جديــدة مــن شــأنها أن تلغــي أجــزاء مهمــة مــن اتفــاق انســحاب بريطانيــا مــن االتحــاد 
األوروبــي المبــرم العــام الماضــي، والتــي كانــت تهــدف إلــى تجنــب حــدود صارمــة بيــن 

إقليــم أيرلنــدا الشــمالية وجمهوريــة أيرلنــدا.

قبرص: مستعدون للحوار لكن على تركيا 
الكف عن تهديداتها واستفزازاتها

نيقوســيا – وكاالت : أعــرب الرئيــس القبرصــي 
بالدهــا  اســتعداد  عــن  أناستاســيادس  نيكــوس 
لتســوية خالفاتهــا مــع تركيــا عبــر الحــوار، لكــن 

ــد. ــس تحــت التهدي لي
وأبــدى أناستاســيادس، فــي تصريــح أدلــى بــه  
امــس األربعــاء، عقــب اجتمــاع عقــده فــي نيقوســيا 
ــس األوروبــي شــارل ميشــيل،  مــع رئيــس المجل
ــر نظــام  ــا أمــس رســالة عب أســفه إزاء إصــدار تركي
ــس«  ــي »نافتك ــري الدول ــي البح ــس المالح التلك
بشــأن تمديــد أعمــال الحفــر التــي تنفذهــا ســفينة 
ــة ســواحل قبــرص حتــى 12  التنقيــب »يافــوز« قبال

أكتوبــر.
ولفــت الرئيــس القبرصــي إلــى أن هــذا القــرار 
تعتبرهــا  التــي  الحفــر  أعمــال  تمديــد  بشــأن 
مــع  بالتزامــن  يأتــي  قانونيــة  غيــر  نيقوســيا 
طــرح سلســلة مبــادرات ترمــي إلــى »وضــع حــد 
وتخفيــف  القانونيــة  غيــر  التركيــة  للممارســات 
أنقــرة  محمــال  المتوســط،  شــرق  فــي  التوتــر« 
فــي  االســتفزازات«  »مواصلــة  عــن  المســؤولية 
المنطقــة. وتابــع: »نحــن مســتعدون دائمــا لخــوض 

التهديــد«. تحــت  ليــس  لكــن  الحــوار، 

اليابان..اإلمبراطور ناروهيتو يصادق 
على تشكيلة حكومة سوغا

وكاالت   – طوكيــو 
اإلمبراطــور  صــادق   :
اليابانــي، ناروهيتــو، امــس 
تشــكيلة  علــى  األربعــاء، 
الجديــدة  الحكومــة 
يوشــيهيدي  برئاســة 
أفــادت  حســبما  ســوغا، 
البــالط  شــؤون  إدارة 

ي. ر طــو ا إلمبر ا
ووفقــا لدســتور البــالد، 
اإلمبراطــور  يصــادق 

الــوزراء. رئيــس  قبــل  مــن  تقديمهــم  بعــد  الحكومــة  أعضــاء  تعييــن  علــى  بالتصديــق  الحاكــم 
يذكــر أنهــا المــرة الثانيــة التــي يقــوم بهــا اإلمبراطــور ناروهيتــو بوظيفتــه هــذه منــذ اعتالئــه العــرش فــي 
مايــو العــام 2019. وكان اإلمبراطــور الحاكــم قــد صــادق علــى تشــكيلة الحكومــة بعــد تعديــالت وزاريــة قــام بهــا 

رئيــس الحكومــة الســابق، شــينزو آبــي. 

الــوزراء  رئيــس  اعتبــر   : انقــرة – وكاالت 
التركــي الســابق رئيــس »حــزب المســتقبل« 
تركيــا  انفــراد  أوغلــو  داوود  أحمــد  المعــارض 
علــى  دليــال  المتوســط،  شــرق  أزمــة  فــي 
فشــل حــزب »العدالــة والتنميــة« الحاكــم فــي 

الدبلوماســية.
عــن  التركيــة  »زمــان«  صحيفــة  ونقلــت 
داوود أوغلــو قولــه تعليقــا علــى التوتــرات التــي 
يشــهدها شــرق المتوســط، إن الــدول التــي 
وحــدت  المنطقــة  فــي  مصالحهــا  تتعــارض 
صفوفهــا ضــد تركيــا مؤكــدا أن وقــوف تركيــا 
بمفردهــا دفاعــا عــن »قضيــة محقــة لهــا« يعنــي 

فشــل الحــزب الحاكــم فــي الدبلوماســية.
أوغلــو  داوود  رحــب  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
بدعــوة رئيــس »حــزب الشــعوب الديمقراطــي« 
الكــردي الســابق والمعتقــل منــذ نحــو أربــع 

ســنوات صــالح الديــن دميرتــاش للتحالــف 
قائــال  المعارضــة،  السياســية  القيــادات  بيــن 
إنــه مــن الصــواب لمســتقبل البــالد لقــاء أي 
تركيــا  فــي  بالديمقراطيــة  يؤمــن  شــخص 
كمبــدأ ونجــح فــي إبعــاد نفســه عــن اإلرهــاب. 
فــي  التركــي  السياســي  قــال  قــد  وكان 
انتقــادات ســابقة ألداء حكومــة الرئيــس رجــب 
طيــب أرودغــان إن بــالده تجــازف بالدخــول 
فــي مواجهــة عســكرية بشــرق المتوســط ألنهــا 

ــية. ــى الدبلوماس ــة عل ــوة أولوي ــي للق تعط

المعارضة التركية : عزلة تركيا في أزمة

شرق المتوسط دليل على فشل حزب أردوغان

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها 
حول الطلب على النفط

مؤكدة ان هذه الشراذم الحاكمة لن تهزم او تقتل روح المقاومة..

»النجباء«: الدول المطبعة استخدمت ثرواتها في تدمير الدول العربية وعلى رأسها العراق
*كتلة  »بدر«: الكاظمي أعاد نظام المحاصصة الطائفية وبعض 

المعينين الجدد متهمين بالفساد
*برلمانيون : الكاظمي سيواجه مصير عبد المهدي بعودته 

للمحاصصة في توزيع المناصب
*14 الف عسكري أميركي يطلبون التعويض لتسممهم من حرق 

النفايات في العراق وافغانستانّ؟!
بغــداد – وكاالت : اعتبــرت المقاومــة اإلســالمية 
حركــة النجبــاء، امــس األربعــاء، أن الــدول التــي 
قامــت بالتطبيــع مــع الكيــان الصهيوني اســتخدمت 
ثرواتهــا فــي تدميــر الــدول العربيــة الكبيــرة وعلــى 

رأســها العــراق.
موقــع  تلقــى  بيــان  فــي  الحركــة  وذكــرت 
»العهــد« نســخة منــه، أنــه »مــن األيــام الســوداء في 
تاريــخ األمــة العربيــة واإلســالمية التــي كتبــت فيهــا 
ســطور الهزيمــة والخــذالن علــى يــد الحــكام العــرب 

واســهمت فــي تجذيــر الكيــان الصهيونــي واتســاع 
نمائــه الســرطاني فــي جســد األمــة وضمــان تفوقــه 
اتفاقيــات  الــى  واضيفــت  كافــة  المجــاالت  فــي 
عــام  ديفيــد  كامــب  منــذ  واالستســالم  الهزيمــة 
1978حتــى يــوم الخامــس عشــر مــن ايلــول2020، إذ 
وقــع حــكام اإلمــارات والبحريــن اتفــاق االستســالم 
والخــذالن والتبشــير بكيانــات عربيــة هزيلــة أخــرى 
ســتحذو حذوهمــا مــع الكيــان الصهيونــي المســخ«.

وأضافــت أن »هــذا المســعى الخبيــث والفاســد 

لــم يكــن غريبــا او مفاجئــا لــكل ذي لــب وفهــم 
ــة  ــة األمــة العربيــة واألنظمــة المتخاذل عميــق لحال
فهــي لــم تتــم اال باعــالن مــا كان مخفيــا فــي 
غيــر  العالقــات  هــذه  فجــذور  المناســب،  وقتــه 
الشــرعية الشــائنة ممتــدة ومتأصلــة فــي اســس 
هــذه الكيانــات ووجودهــا، فهــي والكيــان الصهيونــي 
وولدهــا جميعــا،  البريطانــي  الرحــم  فــي  نضجــا 
ونمــت كلهــا فــي الحاضنــة األمريكيــة والغربيــة 
وقواهــا االســتعمارية، فرابطــة الرحــم بينهــا تدعوهــا 

للتــازر واالتحــاد بدعــوی الســالم(«.
وأكــدت الحركــة، أن »هــذه الكيانــات لــم تخض 
يومــا حربــا أو معركــة ضــد الكيــان الصهيونــي ولــو 
علــى مســتوى الكلمــات علــى الــورق، بــل اجهضــت 
قــوي  كل  ودمــرت  العربيــة  للوحــدة  كل مســعى 
التحــرر والثــورة والجهــاد واســتخدمت امكاناتهــا 
الماليــة وثرواتهــا فــي نشــر االرهــاب والتخريــب 
ــر  ــرة كمص ــرة والمؤث ــة الكبي ــدول العربي ــر ال وتدمي
والعــراق وســوريا فضــال عــن لبنــان وليبيــا وتونــس 
والجزائــر والســودان واليمــن، واصبحــت فلســطين 
فــي  شــعبها  حقــوق  وضاعــت  هامشــية  قضيــة 
منــذ  اوســلو  فــي  االستســالم  اتفاقيــات  دهاليــز 
عــام1993، وعلــى مــدى عقديــن مــن الزمــن حرصــت 
وترســيخ  نشــر  علــى  الهزيلــة  الكيانــات  تلــك 
الــى قــوى  الطائفيــة وانقســام األمــة االســالمية 

متناحــرة ودعــم منظمــات التطــرف واالرهــاب 

مهددة انه سيدفع االحتالل ثمن أي عدوان على شعبنا ..

المقاومة الفلسطينية ترد على استهداف العدو لمواقعها في غزة بمعادلة »القصف بالقصف«
*زمن الصمت ولى والنار سنقابلها بنار أشد 

وأكبر ونحن من ينهي أي جولة
*الجهاد اإلسالمي: المقاومة تُعزز معادالت 

الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
* فعاليات احتجاجية غاضبة ورافضة لالحتالل ومنددة 

بالتطبيع في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال
أن  القــدس  أعلنــت ســرايا   : وكاالت   – غــزة 
المقاومــة ردت علــى قصــف مواقعهــا فــي غــزة، وفــي 
إطــار معادلــة القصــف بالقصــف، أطلقــت فجر  امس 
رشــقات صاروخيّــة باتجــاه »مواقــع إســرائيلية« فــي 

مــا يســمى »غــالف غــزة«.
ــن القســام إن  ــز الدي ــب ع ــت كتائ ــا، قال بدوره
ــا، ســيدفع االحتــالل  ــادة المقاومــة قالــت كلمته »قي
ثمــن أي عــدوان علــى شــعبنا أو مواقــع المقاومــة«.
ــرد  ــيظل ال ــام »كان وس ــاب القس ــت كتئ وأضاف
ونوســع  وســنزيد  بالقصــف  فالقصــف  مباشــراً... 

ــه«. ــي عدوان ــالل ف ــادى االحت ــا يتم ــدر م ــا بق ردن
مراســل المياديــن أفــاد بشــن طائــرات االحتالل 
ــي  ــة ف ــع للمقاوم ــى مواق ــارات عل ــدة غ ــة ع الحربي

بيــت الهيــا وخانيونــس وحــيّ التفــاح.
وكانــت المقاومــة أطلقــت عــدة صواريــخ أدت 
بحســب اإلعــالم اإلســرائيلي إلــى إصابــة ثالثــة 
عشــر مســتوطنًا بجــراح خطــرة ومتوســطة فــي 

أســدود وعســقالن.
كمــا لفتــت وســائل إعــالم إســرائيلية أيضــًا 
إلــى أن أكثــر مــن 13 قذيفــة ُأطلقــت مــن غــزة تــم 
أراض  فــي  انفجــرت  والبقيــة  منهــا   8 اعتــراض 

مفتوحــة.
»طائــرات  إن  قــال  االحتــالل  جيــش  بيــان 
أهــداف  عــدة  علــى  أغــارت  حربيــة  ومروحيــات 
إرهابيــة تابعــة لمنظمــة حمــاس اإلرهابيــة فــي 
قطــاع غــزة، ردًا علــى إطــالق الصواريــخ مــن القطــاع 
باتجــاه األراضــي اإلســرائيلية مســاء أمــس االول«.

المتحــدث باســم حركــة حمــاس حــازم قاســم 
قــال بــدوره إن المقاومــة  تؤكــد فــي كل مــرة قدرتهــا 
علــى تثبيــت المعــادالت مــع االحتــالل ومنعهــا لــه 

مــن تغييــر قواعــد االشــتباك.
وأضــاف أن »رد المقاومــة الباســلة اليــوم هــو 

لصــد العــدوان الصهيونــي عــن قطــاع غــزة، ورد 
أنــه  إلــى  الفتــًا  المقاومــة«،  مواقــع  قصــف  علــى 
»بينمــا كان البعــض يريــد تغييــب قضيــة فلســطين 
ــي  ــالل ف ــع االحت ــع م ــات التطبي ــع اتفاق ــر التوقي عب
البيــت األبيــض، نثبــت اليــوم أن قضيــة فلســطين 
ــى  ــات شــعبنا عل ــل ثب ــة وحاضــرة بفع ســتظل حي
بســالة  وبفعــل  العظيمــة،  وتضحياتــه  أرضــه 

وعنفوانهــا«. المقاومــة 
هــذا وأّكــدت كتائــب المقاومــة الوطنيــة الجنــاح 
العســكري للجبهــة الديمقراطيــة لتحرير فلســطين، 
ــل بـ«اســتمرار االحتــالل اإلســرائيلي  ــن تقب ــا ل أنه
بعدوانــه علــى شــعبنا وقصفــه لمواقــع المقاومــة فــي 

قطــاع غــزة«، محــذرًة مــن أن أي اســتهداف لمواقــع 
المقاومــة ســيقابل بــرد فــوري ومباشــر.

ــى أن المقاومــة ومــن  كمــا شــددت الكتائــب عل
المقاومــة،  لفصائــل  المشــتركة«  »الغرفــة  خــالل 
اتخــذت قرارهــا مســبقًا بالــرد الموحــد للجــم عــدوان 
االحتــالل االســرائيلي ضــد الشــعب الفلســطيني، 
ــة »القصــف بالقصــف«،  ورســخت فجــر اليــوم معادل
بإطالقهــا عــدة رشــقات صاروخيــة تجــاه مســتوطنات 
أنهــا  معلنــة  غــزة،  لقطــاع  المحاذيــة  االحتــالل 
ستتمســك بهــذه المعادلــة مهمــا كلــف ذلــك 

مــن ثمــن.


