
اجتماع  عن  الرتكية٬  "اأنا�ضول"  وكالة  ك�ضفت 
"وفداً رفيعًا" ي�ضم م�ضوؤولني حمليني  "مغلق" جمع 
وزعماء اأحزاب تركمانية عراقية مع الرئي�س الرتكي 
املخابرات  رئي�س  وبح�ضور  اأردوغ��ان  طيب  رجب 
"منطقة  باإقامة  طالب  الوفد  اأن  اإىل  م�ضرية  العامة٬ 

اآمنة" يف العراق للرتكمان.
الرتكية٬  الرئا�ضة  يف  م�ضادر  عن  الوكالة  ونقلت 
قولها اإن "رجب طيب اأردوغان ا�ضتقبل ٬ وفداً رفيع 

امل�ضتوى من تركمان العراق٬ باملجمع الرئا�ضي يف 
نحو  ا�ضتغرق  مغلقًا  لقاًء  معه  وعقد  اأنقرة  العا�ضمة 

�ضاعة".
الرتكمانية  اجلبهة  رئي�س  �ضم  "الوفد  اأن  وبينت 
ريا�س  اإيلي  تركمن  حزب  ورئي�س  ال�ضاحلي٬  اأر�ضد 
الرتكماين  العدالة  ح��زب  ورئي�س  كهية٬  ���ض��اري 
و�ضابقني٬  حاليني  نواب  جانب  اإىل  بريقدار٬  اأن��ور 
و�ضالح  كركوك  حمافظات  من  حمليني  وم�ضوؤولني 
املكون  من  واأكادمييني٬  واأرب��ي��ل٬  ونينوى  الدين 

الرتكماين".

من  ح�رضه  "اللقاء  اأن  اإىل  النظر  امل�ضادر  ولفتت 
هاكان  العامة  املخابرات  رئي�س  الرتكي  اجلانب 
العدالة والتنمية احلاكم  فيدان٬ ونائبا رئي�س حزب 

مهدي اأكر٬ ويا�ضني اأقطاي٬وم�ضوؤولون اآخرون".
املغلق"  "اللقاء  دار خالل  امل�ضادر عّما  تك�ضف  ومل 
وفيما اإذا كانت الزيارة بدعوة من اجلانب الرتكي اأم 

مببادرة من الوفد الرتكماين.
لكن بح�ضب ت�رضيح نقلته الوكالة عن رئي�س اجلبهة 
"التكهن"  بالإمكان  ال�ضاحلي٬  اأر�ضد  الرتكمانية 
حوله  دار  ال��ذي  الأ�ضا�س  املحور  اأو  مهم  بجانب 

باإقامة  ال�ضاحلي٬  طالب  حيث  املغلق".  "اللقاء 
"كما  قائاًل  العراق٬  تركمان  حلماية  اآمنة  منطقة 
العرب  عني  يف  اآمنة  منطقة  بفر�س  املطالبة  تتم 
اآمنة  اأي�ضًا نطالب مبنطقة  )كوباين( ال�ضورية٬ فاإننا 

حلماية الرتكمان يف العراق".
وعد ال�ضاحلي اأن "الرتكمان هم الأكرث ت�رضراً نتيجة 
انه  اىل  م�ضريا  العراق"٬  يف  الدائرة  العنف  اأعمال 
"بالإمكان التوافق بني احلكومة الحتادية يف بغداد 
وحكومة اإقليم كرد�ضتان٬ من اأجل اإقامة منطقة اآمنة 

حلماية الرتكمان".

كركوك  مدينة  "بني  املنطقة  هذه  تكون  اأن  واقرتح 
والنواحي  الأق�ضية  وت�ضكل  طوزخورماتو"٬  وق�ضاء 
ق�ضاء  اإىل  ك��رك��وك  مدينة  م��ن  امل��م��ت��دة  وال��ق��رى 
للرتكمان  الأعلى  ال�ضكانية  الكثافة  طوزخورماتو٬ 

يف العراق.
مناطق  "جتاهل"  ال�ضاحلي  اأر���ض��د  اأن  يبدو  لكن 
داع�س  �ضيطرة  حتت  حاليًا  تقع  اأخ��رى  تركمانية 
األف   200 الرتكمان  من  �ضكانها  جمموع  يتجاوز 
يف  تلعفر  ق�ضاء  املثال  �ضبيل  على  منها  ن�ضمة٬ 
الهرب  اإىل  فيها  الرتكمان  ا�ضطر  نينوى٬  حمافظة 

الآلف  راح  حني  يف  لها٬  داع�س  احتالل  قبل  منها 
عرقي  وتطهري  جماعية  اإب���ادة  عمليات  يف  منهم 

وطائفي نفذتها املجاميع الإرهابية.
اأخذ  "يجب  قائاًل  مقرتحاته  ال�ضاحلي  ويوا�ضل 
الرتكمان الفارين من احلرب٬ واملهدَّدين من تنظيم 

داع�س٬ اإىل تلك املنطقة الآمنة".
ومل يكتِف بذلك بل اتهم القوات الأمنية والبي�ضمركة 
املناطق  يف  للرتكمان  الكايف  الأمن  توفري  ب�"عدم 
مطالبتهم  يف  ال�ضبب  هو  وذلك  فيها٬  يعي�ضون  التي 

باإقامة منطقة اآمنة للرتكمان".
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و�ضيا�ضة  ال�رضائب  فر�س   ، والقت�ضاديني  النواب  من  عدد  انتقد  خا�س:   – بغداد 
التق�ضف التي اتبعتها احلكومة يف موازنة 2017، م�ضريين اىل اأن املواطن واملوظف 
الب�ضيط هو املت�رضر الوحيد من املوازنة احلالية. واكد ع�ضو اللجنة املالية النيابية جبار 
عبداخلالق ،  ان ال�رضائب التي مت ت�ضمينها �ضمن موازنة العام املقبل هي لغر�س تعظيم 
ما  ان   ، عبداخلالق  وقال   . ال�ضعبي  احل�ضد  على  خمت�رضة  ولي�ضت  النفطية  غري  الدولة  ايرادات 
يتعلق مبو�ضوع رواتب الرئا�ضات الثالث كان هناك تخفيف بحدود اخلم�ضني باملئة من الرواتب 
.واو�ضح ان املوازنة جاءت ب�ضكلها احلايل من اجل ت�ضهيل عمل القطاعات واملوؤ�ض�ضات احلكومية ومل 
تكن فيها تر�ضية لطرف دون اخر .ي�ضار اىل ان الربملان العراقي، اأقر الأربعاء 7/12/2016، املوازنة 
الربملان وموازنتي جمل�س  اإىل موازنة  بالإ�ضافة  تق�ضفي" ،  "بطابع  2017 بجميع موادها  لعام  العامة 

الق�ضاء الأعلى ومفو�ضية النتخابات للعام املقبل 2017.
التفا�ضيل امللحق القت�ضادي

و�ضفري  اخلليج  �ضوؤون  وزي��ر  ان  عن  مطلعة  م�ضادر  ك�ضفت 
بزيارة  �ضيقوم  ال�ضبهان،  ثامر  العراق،  يف  ال�ضابق  ال�ضعودية 
العراق خالل اليام املقبلة لطرح �رضوط بالده مقابل املوافقة 
الوطني  التحالف  التي يتبناها رئي�س  ال�ضيا�ضية  الت�ضوية  على 

عمار احلكيم.
العراقية  احلكومة  على  ت�ضرتط  الريا�س  ان  امل�ضادر  وقالت 
ايران  من  مدعومة  �ضيعية  اطراف  قبل  من  التحري�س  ايقاف 
ال�ضيعية يف  الطائفة  يهم  فيما  اخلليجية وخا�ضة  ال�ضوؤون  يف 
دول جمل�س التعاون كما تطالب حكومة حيدر العبادي مبوقف 
اليراين  املحور  اىل  النحياز  اليمنية وعدم  الزمة  حمايد من 
الريا�س  املتمثل باحلوثيني وكذلك احلال يف �ضوريا، وترغب 
القرار  يف  التاأثري  من  مزيدا  العراق  يف  ال�ضني  املكون  مبنح 
ا�ضبحت  التي  ال�ضعبي  احل�ضد  قوات  ابعاد  ف�ضال عن  ال�ضيا�ضي 
بعد اقرار قانونها تتمتع بحرية الوجود يف مناطق خمتلفة مبا 

فيها املناطق احلدودية مع ال�ضعودية.
اإىل  عائدا  �ضابق  وق��ت  يف  بغداد،  غ��ادر  قد  ال�ضبهان،  وك��ان 
نظريتها  من  العراقية  اخلارجية  وزارة  طلب  بعد  الريا�س 
الداخلية  ال�ضوؤون  يف  "تدخله"  بذريعة  ا�ضتبداله،  ال�ضعودية 

العراقية.
الرا�ضي  كرمي  ال�ضرتاتيجي  واخلبري  الكادميي  عد  جانبه  من 
العراقية غري مربرة يف  احلكومة  على  ال�ضعودية  "ال�رضوط  ان 
ظل معرفتنا امل�ضبقة مبواقف الريا�س من العملية الدميقراطية 
يف بغداد وا�رضارها على ا�ضتخدام املال يف عدم ال�ضتقرار يف 

العراق" .
يف  انتحارية  عمليات  نفذوا  ال�ضعوديني  الف  ان  وا�ضاف 
العراق ا�ضتهدفت البنى التحتية العراقية الب�رضية والقت�ضادية 
ومل تنفع كل التحركات والتحذيرات العراقية والدولية يف كبح 

فيها  العراقية  ال�ضجون  وان  الرهابية  املوجات  تلك  جماح 
املئات من امل�ضلحني ممن يحملون اجلن�ضية ال�ضعودية ،م�ضريا 
اىل ان الريا�س �ضتلج�اأ اىل اآخر ورقة لها يف العراق من حماولة 

عقد اتفاق �رضي لتحقيق مطالبها.
املوقف  تغري  م��ن  الريا�س  خ��وف  ان  اىل  الرا�ضي  وا���ض��ار 
الكبري يف جمالت �رضاعها  والف�ضل  ترامب  المريكي مبجيء 
بو�ضلتها  تغري  جعلها  واليمن  و�ضوريا  العراق  يف  القليمي 
بالتلويح  العراقية  احلكومة  على  ال�ضغط  وحتاول  ال�ضيا�ضية 
خارج  بال�ضا�س  هي  التي  ال�ضنية  الط��راف  على  بتاثريها 
ح�ضابات امل�ضهد العراقي لكون اغلب املتعاملني معها هم من 
املطلوبني للق�ضاء العراقي. ومرت العالقات العراقية ال�ضعودية 
خلفية  على  كان  اخرها  واملقاطعة  العداء  من  طويلة  باأوقات 
ادانة احلكومة العراقية اإعدام رجل الدين ال�ضعودي ال�ضيعي منر 
النمر، كما كان للتدخالت غري املربرة من قبل ال�ضفري ال�ضعودي 
�ضبب  ال�ضعبي  للح�ضد  وانتقاداته  الفلوجة  معركة  يف  ال�ضبهان 

مهم يف مرحلة الفتور الخرية يف هذه العالقات .
ال�ضبت  اك��دت  قد  "اإيكونومي�ضت"الربيطانية،  جملة  وكانت 
املا�ضي ان اخلطط ال�ضعودية يف العراق، التي يديرها ويل ويل 
العهد حممد بن �ضلمان ، لخرتاق امللف العراقي قد ف�ضلت ب�ضكل 
احلكومة  �ضيا�ضة  يف  التاأثري  لها  املوؤمل  من  كان  بعدما  كبري 
�ضفري  اإر�ضال  اإىل  بها  الأمر  والتي و�ضل  ال�ضيعة،  يقودها  التي 
�ضعودي اإىل بغداد، للمرة الأوىل منذ 25 عاما،فبعد اأن �ضارف 
العام على نهايته ونحن يف �ضهره الأخري فاإن اململكة وجدت 
من  �ضفريها  �ضحبت  فقد   ، كافة  اجلبهات  على  ترتاجع  نف�ضها 

العراق، هربا من �ضيل من الإهانات من ال�ضيا�ضيني ال�ضيعة".
�ضوريا  يف  تتهاوى  ال�ضعودية  اأن  اخلطة  املجلة  وا�ضافت 
والعراق واليمن ولبنان وم�رض، ويف حني ا�ضارت اىل تعر�ضها 
عن  ك�ضفت  اإي��ران،  مع  النفطية  معركتها  يف  منكرة  لهزمية 

ا�ضباب �ضحبها �ضفريها من العراق.

قالت م�ضادر نيابية، ان عددا من الوزراء وروؤ�ضاء 
الوقف  دي��وان  رئي�س  بينهم  امل�ضتقلة،  الهياآت 
ال�ضيعي �ضيتم ا�ضتجوابهم بداية الف�ضل الت�رضيعي 
املالكي،  ال�����ض��الم  عبد  ال��ن��ائ��ب  وق���ال  امل��ق��ب��ل. 
الربملان  رئا�ضة  اىل  ���ض��وؤاًل   62 تقدمي  "مت  ان��ه 
بخ�ضو�س عمليات ال�ضتجواب التي �ضتطال عددا 
العطلة  انتهاء  بعد  احلكومية  ال�ضخ�ضيات  من 

الت�رضيعية التي تبلغ 40 يوما".
داخ��ل  "ال�ضتجوابات  ان   ، املالكي  وا���ض��اف 
الربملان عملية �ضحية، وك�رضت طوق املحا�ض�ضة 
احلزبية التي كانت بع�س الكتل ت�ضتقوي بها امام 
العديد  ملفات  ان  اىل  النظر  لفتا  الخرى،  الكتل 

مكتملة،  امل�ضتقلة  الهياآت  وروؤ�ضاء  ال��وزراء  من 
خمالفات  م��ن  م��وج��ود  م��ا  لن  بهم،  و�ضتطيح 

وعمليات ف�ضاد قد مت توثيقها يف تلك امللفات".
وا�ضار اىل ان "عمليات ال�ضتجواب �ضتبداأ مع عقد 
املوؤكد  ومن  املقبل،  الت�رضيعي  ف�ضله  الربملان 
اىل  لين�ضموا  ا�ضتجوابهم  �ضيتم  مبن  الط��اح��ة 

وزيري الدفاع واملالية الذين اقالهما الربملان".
وقدم النائب كاظم ال�ضيادي يف وقت �ضابق طلبا 
وكالة  ال�ضيعي/  الوقف  ديوان  رئي�س  ل�ضتجواب 

عالء املو�ضوي بزعم ارتكابه خمالفات.
موعد  حتديد  اإن  ال�ضيادي  كاظم  النائب  وق��ال 
مرتوك  ال�ضيعي  الوقف  دي��وان  رئي�س  ا�ضتجواب 
"وجود  اىل  م�ضرياً  النواب"،  جمل�س  لرئا�ضة 

�ضخ�ضيات طلبت تاأخري ال�ضتجواب".

الكرد�ضتانية  التغيري  كتلة  عن  النائبة  ردت 
ب�"اإهدار  يق�ضي  بيان  على  الواحد،  عبد  �رضوة 
البارزاين، عادة  دمها" من قبل من�ضور م�ضعود 
الإقليم  يف  احلاكمة"  ب�"العائلة  �ضمتها  ما  اأن 
واأدخلت  التاريخ  "زيفت"  كما  مقولتها  زيفت 
جيو�س �ضدام ح�ضني والأتراك ليقتلوا الثوار منذ 
اأ�ضارت اىل اأن دمها "اأمانة عند  عقود، يف حني 
اهلل وال�ضعب الكردي" ولن ت�ضكت على "الباطل". 
"خرجت تظاهرات   وقالت عبد الواحد يف بيان 
احل��زب  قبل  م��ن  امل��رك��زي��ة  اأرب��ي��ل  �ضاحة  يف 
الدميقراطي الكرد�ضتاين يراأ�ضها من�ضور م�ضعود 
عبد  �رضوة  النائبة  من  النيل  هدفها  البارزاين، 

عن  الدفاع  يف  الأ�ضا�س  دورها  وت�ضويه  الواحد 
احلزب  �ضلطة  واإنهاء  املحافل،  جميع  يف  الكرد 
اأن  اىل  م�ضرية  الواحد"،  الأوح��د  والقائد  الواحد 
كتلة  با�ضم  �ضادر  بيان  رافقها  "التظاهرات 
برملان  يف  الكرد�ضتاين  الدميقراطي  احل��زب 
تدل  التي  والكلمات  باملغالطات  مملوء  العراق 

على �ضحالة الفكر واملنطق". 
هو  للبيان  الأ���ض��ا���س  "الهدف  اأن  واأ���ض��اف��ت، 
اإ�ضكاتي وعدم قول احلقيقة التي ل ا�ضكت عنها 
اأبدا"، م�ضرية اىل اأن "هذه الهجمة ال�رض�ضة تطال 
امراأة كردية برملانية ل ل�ضبب �ضوى اإننا طالبنا 
الأبطال  والبي�ضمركة  الكرد  بحقوق  و�ضنطالب 
يف  مقاتلينا  عن  الغنب  ،ورفع  العدالة  وحتقيق 

املعارك".

ا�ضباب  عن  الحد  ال�ضعبي  احل�ضد  يف  م�ضدر  ك�ضف 
زيارة وزير الدفاع المريكي ا�ضتون كارتر اىل بغداد 
العراقية  احلكومة  على  لل�ضغط  تاتي  انها  ،موؤكدة 
عملية  امتام  وتاأجيل  العراق  بالده يف  قوات  ببقاء 
رو�ضيا  مع  �ضفقة  لمتام  ل�ضهرين  املو�ضل  حترير 

ب�ضاأن �ضوريا.
وقال امل�ضدر الذي ف�ضل عدم الك�ضف عن ا�ضمه ان 
وقيادات  العراقيني  امل�ضوؤولني  التقى  الذي  كارتر 

ع�ضكرية ي�ضعى لمتام �ضفقة مع العراقيني لتاخري 
العملية ب�ضبب ارتباط نتائجها باملعارك يف �ضوريا 
احل�ضد  قيادات  ان  اىل  امل�ضدر  وا�ضار  التنظيم.  �ضد 
الدارة  نواياه ونوايا  ل ترحب بكارتر وهي تعرف 
التي ار�ضلته ،مو�ضحا ان موقف احل�ضد وا�ضح وهو 

ل لبقاء القوات الغازية يف العراق.
العبادي  ح��ي��در  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء  رئي�س  وك���ان 
بعد  العراق  يف  اجنبية  ق��وات  اي��ة  بقاء  رف�س  قد 
تلميحات امل�ضوؤول المريكي بهذا ال�ضان ،كما اكد ان 
رئي�س الوزراء الرتكي قد اكد له ان�ضحاب قوات بالده 

بعد نهاية تنظيم داع�س يف املو�ضل.
وكان وزير الدفاع المريكي ا�ضتون كارتر قد و�ضل 
احلرب  يف  املقبلة  اخلطوات  لبحث  بغداد  اىل  الحد 
�ضد تنظيم داع�س، ح�ضبما اعلن بيان لوزارة الدفاع 

المريكية )البنتاغون(.
اىل  و�ضل  المريكي  الدفاع  "وزير  ان  البيان  وقال 
املقبلة يف  اخلطوات  لبحث  زيارة  الحد يف  العراق 

احلرب �ضد الدولة ال�ضالمية".
ال���وزراء  رئي�س  م��ع  مباحثات  ك��ارت��ر  و�ضيجري 
كرد�ضتان  اقليم  ورئي�س  العبادي  حيدر  العراقي 

�ضيلتقي اجلرنال  للبيان. كما  م�ضعود بارزاين، وفقا 
�ضتيف تاون�ضند قائد العمليات الدولية امل�ضرتكة.

وتتزامن الزيارة مع موا�ضلة قوات عراقية بدعم من 
التحالف الدويل، تنفيذ عملية انطلقت يف 17 ت�رضين 

الول/اكتوبر، ل�ضتعادة ال�ضيطرة على املو�ضل .
وتعد املو�ضل ثاين كربى املدن العراقية ،واخر اكرب 
املتحدة  الوليات  .وتقود  العراق  يف  داع�س  معاقل 
عرب  املبا�رض  الدعم  يقدم  ال��ذي  ال��دويل  التحالف 
تقاتل  التي  العراقية  للقوات  وامل�ضت�ضارين  التدريب 

تنظيم داع�س.

 
 منذ انطالق عملية حترير املو�ضل مركز حمافظة 
الول  ت�رضين   م��ن   ع�����رض   ال�ضابع  يف  نينوى 
العراقية  الع�ضكرية  القوات  املا�ضي  ومع  احراز  
يف  ملحوظا  تقدما  ال��دويل   التحالف  مب�ضاركة 
ا�ضتعادة  املدن والقرى اخلا�ضعة  ل�ضيطرة تنظيم 
داع�س،  برزت  املخاوف  من احتمال  تاأخر ح�ضم 
املعركة  وحتقيق اهدافها  بفر�س القوات المنية 
من  وتطهريها  بالكامل  املدينة  على  �ضيطرتها 
اىل  النازحني  اع��ادة  ثم  داع�س  تنظيم  عنا�رض 
مناطق �ضكنهم .  معركة املو�ضل  اعادت لأذهان 
العراقيني ا�ضتذكار  ايام احلروب ال�ضابقة ، الباء 
مدار  على  هاتفية  ات�ضالت  ُيجرون  والمهات  
ال�ضاعة مع ابنائهم من منت�ضبي  الجهزة المنية 
لالطمئنان على �ضالمتهم ، وحني ينقطع الت�ضال 
واحيانا   وترقب،  قلق   �ضاعات  العائلة  ،تعي�س 
يلجاأ رب ال�رضة اىل  القيام بجولة  بحث عن جنود 
ا�ضبوع  ملدة  اجازة  على  ح�ضلوا  ابنه   زمالء  من 
ا�ضتعادت  ال�ضابقة  احل���روب   . م�ضريه  ملعرفة 

�ضورها الب�ضعة  يف اذهان اجلميع، بهذه العبارة 
بداأ ابو و�ضام يف العقد ال�ضاد�س من عمره  حديثه  
وقال :"  منذ ال�ضباح الباكر  ات�ضل  بابني و�ضام 

لالطمئنان على �ضالمته وبدوره يحّملني  اخباراً 
ان  ابناءهم  بخري" وا�ضاف  بان  لذوي زمالئه   
اليام  هذه  خالل  :"يعي�ضون  العراقيني  ماليني 

معركة  ح�ضم   اىل  يتطلعون   ، دائم  قلق  حالة  يف 
حترير املو�ضل يف اقرب وقت ممكن ليعود البناء 
للتعرف  الهاتف   �ضوى  امامنا  ولي�س  �ضاملني 
يتحقق  ل  الحيان    اغلب  ويف   ، احلقائق   على 
من  كثرية  مناطق  يف  ال�ضبكة  وج��ود  لن��ع��دام 
حمافظة نينوى" .  ام �ضامل جنلها الكرب  �ضابط 
برتبة مالزم اول  يف ال�رضطة الحتادية ،  متزوج 
انها فقدت زوجها يف  ، قالت  ولديه طفلة واحدة 
يف  ال�ضو�س  مبعركة   اليرانية   العراقية  احل��رب 
عام 1982 ، جتددت احزانها  هذه اليام  نتيجة 
قلقها  على  ابنها الوحيد :" ل ا�ضتطيع  النوم ال 
وهناك   ، �ضامل  مع  الهاتفي  الت�ضال   تاأمني  بعد 
ن�ضاء اخريات يواجهن امل�ضكلة ذاتها  املمتدة اىل 
�ضنوات  احلرب مع ايران  ، ما عاد يف العمر مت�ضع 

حلمل الحزان" 
واعتادت  قيادة القوات امل�ضرتكة  ا�ضدار بيانات 
وتكبيد  الر�س   على  الع�ضكرية  الجنازات  حتقق 
وطبقا    ، ومادية  ب�رضية  خ�ضائر   داع�س  العدو 
مل�ضادر يف وزارة الدفاع  فان عدد قتلى  تنظيم 

داع�س    جتاوز الألف عن�رض .

السبهان الى بغداد من جديد للبحث عن دور سعودي في التسوية العراقية

الحشد الشعبي لكارتر.. ال أهال وال سهال وضغوطك لن تبقي قواتك في العراق 

 عندما تكون هواتف المقاتلين الطريق إلى تبديد قلق األمهات واآلباء في المعركة 

استجوابات مرتقبة قد تطيح برؤوس كبيرة.. 
رئيس الوقف الشيعي في مقدمتها

البارزانيون يهدرون دم نائبة كردية 
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سياسة الشخص غير المناسب 
في المكان المناسب.. ما الحل? 

بحضور المخابرات التركية.. اجتماع "للسمر" في أنقرة بين تركمان العراق وأردوغان!

مختصون: التكاتف سيعزز موقف 
العراق في رفع الحظر عن مالعبنا

َ

بعد انحسار دورها في ملفات المنطقة


