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اكمة
ال � � ��ذي ص � ��در ب� �ح ��ق  529م� ��واط � �ن ��ًا ،ح�ك��م
س�ي��اس��ي غ��رض��ه إي �ص��ال رس��ال��ة إع�لام�ي��ة
ل �ل �ت �خ ��وي ��ف» ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن «م �ح �ك �م��ة
النقض سترفض األحكام».
ورأت الجماعة اإلسالمية في بيان رسمي
لها أن «الحكم الذى افتقر إلى أبسط قواعد
ال �ع��دال��ة وخ��ال��ف ال �ق��ان��ون ي��ؤك��د أن هناك
ان�ه�ي��ارًا واض�ح��ًا ف��ي منظومة ال�ع��دال��ة في
مصر وع��دم وج��ود أي ض�م��ان��ات للحياد
وال� �ن ��زاه ��ة ف ��ي ص� ��رح ك� ��ان ي �ظ��ن ال�ش�ع��ب
املصري يومًا أنه بيت العدالة إلى أن صار
رأس حربة لالنقالب العسكري».
الحكم يعكس أزم��ة ل��دى «العسكر» ال��ذي
يسعى على م��ا ي�ب��دو إل��ى ج� ّ�ر «اإلخ ��وان»
وح�ل�ف��ائ�ه��م إل ��ى س��اح��ة ال� �ص ��دام امل�س�ل��ح،
ف��ي ت �ك��رار للعشرية ال �س��وداء ال�ج��زائ��ري��ة،
ب �ح �س��ب ق � � ��راءة ه �ي �ث��م أب� ��و خ �ل �ي��ل ،م��دي��ر
مركز ضحايا لحقوق اإلنسان ،الذي كتب
ف��ي ت��دوي �ن��ة ل��ه ع�ل��ى م��وق��ع «ف��اي �س �ب��وك»،
«العسكر املجرمون ي��ري��دون أن يورطونا
ف��ي اس�ت�خ��دام ال�ع�ن��ف ردًا ع�ل��ى م�ج��ازره��م
وق� � ��رارت اإلع� � ��دام ال �ع �ب �ي �ط��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا أن
«السيناريو الجزائري ك��ان مؤملًا والعالم
ك �ل��ه ص �م��ت ع �ل��ى ق �ت��ل  300أل ��ف ج��زائ��ري
بأيدي عسكر الجزائر» الذين يريد عسكر
م �ص��ر ت�ق�ل�ي��د ت�ج��رب�ت�ه��م ب �ع��د أن وص �ل��وا
إلى حافة اليأس من التظاهرات املستمرة
طوال  9أشهر».
إل ��ى ذل ��ك (أ ف ب ،األن ��اض ��ول) ،وف ��ي أول
تعليق لها على الحكم ،أعلن مسؤول في
وزارة الخارجية األميركية أن بالده تشعر
ب�ـ«ال�ق�ل��ق ال�ع�م�ي��ق» ألح �ك��ام اإلع � ��دام ال�ت��ي
صدرت.
وذك ��ر امل �س��ؤول ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة أن��ه
«رغ��م إمكانية استئناف تلك األح �ك��ام ،ال
ي �ب��دو م��ن امل�م�ك��ن ف��ي ق�ض�ي��ة ت�ش�م��ل أك�ث��ر
من  529متهمًا مراجعة األدلة والشهادات
بشكل عادل ويتناسب مع املعايير الدولية
خالل جلستي محاكمة فقط».
ب � � ��دوره ،ان �ت �ق��د ن��ائ��ب امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي
باسم األم�ين ال�ع��ام لألمم املتحدة فرحان
حق أحكام اإلع��دام .وقال إن «موقف األمم
املتحدة لم يتغير إزاء تنفيذ عقوبة اإلعدام
بحق املتهمني ،وهو ما ينطبق على ما تم
إعالنه اليوم في مصر».

ف��ارغ��ة إل��ى منازلهم ح��ول��ت حياتهم إلى
جحيم« ،م��ن هنا ف��إن رد الفعل الطبيعي
للقاضي ــ املطارد من الجماعات املسلحة
ـ �ـ ه��و ال �خ��روج م��ن دائ ��رة ال�ت�ه��دي��د لينأى
ب�ن�ف�س��ه وب��أس��رت��ه ع ��ن ص� ��راع دم� ��وي قد
يدفع ثمنه األبرياء».
وح� ��ول االس� �ت� �ع ��دادت األم �ن �ي��ة ف ��ي وزارة
الداخلية لحماية ال�ق�ض��اة ،لفت إبراهيم
إلى عدم وجود ترتيبات كهذه حاليًا ،مع
ع��دم ال �ق��درة على توفير ط��اق��م أم�ن��ي لكل
ال�ق�ض��اة امل��وك��ل إل�ي�ه��م ال�ن�ظ��ر ف��ي قضايا
«اإلخ ��وان» ،بسبب كثرة القضايا وتزايد
أعداد املقبوض عليهم من الجماعة ،سواء
ك��ان��وا متهمني بالتحريض أو بالتنفيذ
املباشر والفعلي للجرائم.
وأش� � ��ار إب ��راه �ي ��م إل� ��ى أن «أق � ��ل ح �ك��م في
ه� ��ذه ال �ت �ه��م ي �م �ك��ن أن ي� �ص ��دره ال �ق��اض��ي
يمكن أن ي��دف��ع حياته ثمنًا ل��ه» .الخبير
األم� �ن ��ي ،ي��اس��ر ي ��اس�ي�ن ،رأى ف ��ي ح��دي��ث
ل�ـ«األخ�ب��ار» ،أن «ال��رس��ائ��ل املعادية تضع
القاضي تحت ضغط نفسي وعصبي ال
يمكن ب�ع��ده أن ي ��ؤدي عمله امل�ه�ن��ي وف��ق
الضمير القضائي الذي يقضي بشفافية
املحاكمة ونزاهتها ،ليطمئن قلوبهم إلى
األح� �ك ��ام ال� �ص ��ادرة ب �ح��ق ال �ج �ن��اة .ل��ذل��ك،
يخشى ال�ق��اض��ي ه��ذه ال �ض �غ��وط ،ويلجأ
إلى قرار «االبتعاد عن النظر في القضية؛
الستشعاره «الحرج» ،الكلمة التي تعتبر
اآلن كلمة السر وراء إطالة توقيتات نظر
محاكم «اإلخوان»؛ ألنهم يتعمدون إخافة
القضاة وإرهابهم».

تل أبيب تبتز واشنطن

جوناثان بوالرد مقابل أسرى 48
اعتادت الحكومات
اإلسرائيلية املتعاقبة
استغالل كافة املناسبات
واملحطات السياسية،
للمطالبة باإلفراج عن
الجاسوس اإلسرائيلي في
الواليات املتحدة ،جوناثان
بوالرد .وفي مقابل التصلب
الذي أظهره الرؤساء
األميركيون على التوالي ،في
تلبية املطلب اإلسرائيلي،
اتحدت إسرائيل سلطة
ومعارضة خلف مطلبها

وت � ��ل أب� �ي ��ب ،إزاء اإلف� � � ��راج ع ��ن ال��دف �ع��ة
الرابعة من األسرى الفلسطينيني ،حاول
رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ب �ن �ي��ام�ي�ن ن�ت�ن�ي��اه��و
أث �ن��اء وج ��وده ف��ي ال�ع��اص�م��ة األميركية
م �س��اوم��ة واش �ن �ط��ن وال �ض �غ��ط ع�ل�ي�ه��ا
م��ن خ�لال املطالبة ب��اإلف��راج ً ع��ن ب��والرد
لتنفيذ املرحلة الرابعة ،قائلة إنه «حاول
إخراج األسرى من مناطق عام  48خارج
القائمة».
ب � ��دوره � ��ا ،ذك � � ��رت ال� �ق� �ن ��اة ال �ث ��ان �ي ��ة ف��ي
ال�ت�ل�ف��زي��ون اإلس��رائ �ي �ل��ي أن «ن�ت�ن�ي��اه��و
عازم على اشتراط استئناف املفاوضات
وتحرير  20أسيرًا فلسطينيًا من ذوي
الجنسية اإلسرائيلية ،بتحرير ب��والرد
من السجون األميركية» .ولفتت القناة
إل� ��ى أن� ��ه «ف� ��ي ض� ��وء أك �ث��ري��ة م �ع��ارض��ة
ف � ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة اإلس ��رائ � �ي � �ل � �ي ��ة إلم � � ��رار
ال ��دف �ع ��ة ال ��راب� �ع ��ة م ��ن ت �ح��ري��ر األس � ��رى
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ،ف� � ��إن خ � �ط� ��وة ب �ح �ج��م
تحرير ب��والرد من شأنها املساعدة في
التصديق على العملية في الحكومة».

علي حيدر
ال ي �خ �ف��ى أن ال �ت �ع �ث��ر ال � � ��ذي ت��واج �ه��ه
امل�ف��اوض��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة الفلسطينية،
وت � � �ح� � ��دي � � �دًا إط� � �ل � ��اق س � � � � ��راح األس � � � ��رى
الفلسطينيني ،رغ��م االل �ت��زام األم�ي��رك��ي
ل �ل �س �ل �ط��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ب ��ذل ��ك ،ي�ش�ك��ل
مناسبة مالئمة البتزاز إسرائيلي يهدف
إل��ى اس�ت�غ�لال ال �ح��رص األم �ي��رك��ي على
ت��وف�ي��ر ال �ش ��روط ال �ت��ي ت�س�م��ح للسلطة
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى ت �م ��دي ��د امل� �ف ��اوض ��ات،
ال ��ذي ي�م��ر ب��ال �ض��رورة ب�ت�ح��ري��ر الدفعة
الرابعة من األسرى الفلسطينيني .ومن
ال �ط �ب �ي �ع��ي أن ال �ت �ش��اب��ه ال� �ظ ��اه ��ري ف��ي
القضيتني ،تحرير معتقل من السجون
األم�ي��رك�ي��ة ،ف��ي مقابل تحرير مقاومني
فلسطينيني م��ن السجون اإلسرائيلية
ي�ش�ك��ل أرض �ي ��ة ل�ل�إص ��رار اإلس��رائ �ي �ل��ي،
وي��دف��ع ت��ل أب�ي��ب إل��ى رف��ع ال �ص��وت ،في
م �ح��اول��ة إلم� ��رار مطلبها ال ��ذي يحظى
ب ��إج� �م ��اع ك ��اف ��ة ال � �ت � �ي� ��ارات ال �س �ي��اس �ي��ة
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ،أال وه� ��و إط �ل��اق س ��راح
ال �ج��اس��وس اإلس��رائ �ي �ل��ي ف��ي ال��والي��ات
املتحدة ،جوناثان بوالرد.
وكانت اإلذاعة اإلسرائيلية قد نقلت أول
من أم��س عن مصادر أميركية حديثها
ع � ��ن م � ��ؤش � ��رات ع� �ل ��ى إم� �ك ��ان� �ي ��ة ت�ل�ب �ي��ة
امل�ط�ل��ب اإلس��رائ �ي �ل��ي ،امل�ت�ع�ل��ق ب �ب��والرد،
وم��ؤش��رات معاكسة ّ
عبر عنها مسؤول
أم �ي ��رك ��ي رف� �ي ��ع امل �س �ت ��وى ب ��ال �ق ��ول إن��ه
«يتلقى عقابه وليست هنالك أي��ة ّ
نية
لتحريره» .وذك��رت صحيفة «معاريف»
أن ��ه ف��ي ض ��وء االخ �ت�ل�اف ب�ين واش�ن�ط��ن

تحضر إسرائيل
لبناء مئات المستوطنات
وراء الخط األخضر اذا
أطلق األسرى

وتعبيرًا عن محاولة إثارة هذه القضية
ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة ،ب��ال �ت��وازي م��ع قضية
األس��رى الفلسطينيني ،التقى نتنياهو
في مكتبه بزوجة ب��والرد ،وأك��د لها أنه
«ك��ان ينبغي تحريره منذ زم��ن .أعتقد
أن ه��ذا األم��ر مفهوم ل��دى الجميع هنا،
ّ
وأعتقد أن األمر مفهوم لجماهير آخذة
ّ
ف ��ي االت � �س� ��اع ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة».
وأض ��اف نتنياهو أن��ه ي��أم��ل «أن تنشأ
ّ
ظ ��روف ت�م��ك�ن�ن��ا م��ن إع� ��ادة ب� ��والرد إل��ى
البيت».
وبهدف إضفاء طابع شعبي ،ومخاطبة
ال� � ��وج� � ��دان األم � �ي� ��رك� ��ي ،ن �ق �ل��ت وس ��ائ ��ل
اإلع�لام اإلسرائيلية عن الجندي غلعاد
شاليط ،الذي تحرر ضمن عملية تبادل
ب�ي�ن إس��رائ �ي��ل وح��رك��ة ح �م��اس ،دع��وت��ه
اإلسرائيليني لالنضمام إل��ى نتنياهو
مل�ط��ال�ب��ة األم �ي��رك �ي�ين ب�ت�ح��ري��ر ب� ��والرد.
ومما كتبه شاليط في هذا املجال« :إني
ع �ل��ى ق �ن��اع��ة ب ��أن ال �ش �ع��ب اإلس��رائ �ي �ل��ي
ب� ّ
�رم� �ت ��ه ،م �ث �ل��ي ،ي ��واف ��ق ع �ل��ى أن ط�ل��ب
ُ
ّ
ب��ادرة حسن نية بسيطة إل��ى حد كبير
ك�ت�ح��ري��ر ب ��والرد ه��و م��ن ح�ق�ن��ا ،وليس
ً
رجاء انضموا ّ
إلي جميعكم في
معروفًا.
مناداة واضحة ألصدقائنا األميركيني:
لقد سبق أن حررنا عشرات اإلرهابيني
امل �ل �ط �خ��ة أي ��دي �ه ��م ب ��ال ��دم ��اء اس �ت �ج��اب��ة
ل�ط�ل�ب�ك��م ،ل��ذل��ك ق��وم��وا م��ن أج�ل�ن��ا بهذه
ال �ب��ادرة ال��وح�ي��دة .إن م��ن شأنها إنقاذ
حياته».
ول �ي ��س ب �ع �ي �دًا ع ��ن اس �ت �غ�ل�ال اإلص � ��رار
األميركي والفلسطيني لتحرير الدفعة
األخ � �ي� ��رة م ��ن األس � � ��رى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين،
كشف موقع «م�ع��اري��ف» ع��ن أن القيادة
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي إس��رائ �ي��ل أع� � ّ�دت قائمة
م �ف �ص �ل��ة ب ��امل� �ن ��اق� �ص ��ات ل� �ب� �ن ��اء م �ئ��ات
اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة وراء ال� �خ ��ط
ال � � ��وح � � ��دات ُ
األخ� �ض ��ر ،إذا أط� �ل ��ق س � ��راح امل�ج�م��وع��ة
ال ��راب� �ع ��ة م � َ�ن األس � � ��رى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين.
ُ
ع �ل��ى أن ت �ن��ش��ر ال �ق��ائ �م��ة ب��ال �ت��زام��ن مع
إط�ل��اق س � ��راح األس� � ��رى ،ك �م��ا ج ��رى في
امل � ��رات ال �س��اب �ق��ة .وأض ��اف ��ت ال�ص� ُح�ي�ف��ة
ّ
أن ه��ذه ال�ع�ط��اءات االستيطانية أع� ّ�دت
بالتوافق بني نتنياهو ووزي��ر اإلسكان
ف��ي حكومته أوري أري�ئ�ي��ل ومسؤولني
آخ��ري��ن .ول�ف�ت��ت «م �ع��اري��ف» أي �ض��ًا إل��ى
أن «االت �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
وال�ج��ان�ب�ين اإلس��رائ �ي �ل��ي والفلسطيني
تقضي بتنفيذ هذه املرحلة يوم االثنني
املقبل ،ما يعني اجتماع اللجنة الوزارية
الخاصة برئاسة نتنياهو يوم السبت،
ك��ي ت�ق� ّ�ر قائمة األس �م��اء ،بحيث يجري
نشرها ومنح فرصة  48ساعة ملن يريد
تقديم اعتراض على ه��ذه القائمة وفقًا
للقانون اإلسرائيلي».

القمة العربية تبدأ
أعمالها اليوم
بدأ الزعماء العرب ورؤساء الوفود
املشاركون في القمة العربية،
بالتوافد إلى الكويت منذ صباح
أمس .ووصل إلى الكويت كل من
الرئيس املصري املؤقت عدلي
منصور ،والرئيس عبد ربه
منصور هادي رئيس الجمهورية
اليمنية ،ونائب نائب رئيس
جمهورية العراق خضير موسى
الخزاعي .ويرافق الرؤساء الوفود
ُ
املشاركة في القمة التي ستعقد
اليوم وغدًا في الكويت.
(األناضول)

الجزائر :بن فليس يهاجم
بوتفليقة

عرض رئيس الوزراء الجزائري
األسبق ،ومرشح االنتخابات
الرئاسية علي بن فليس
(الصورة) أمس ،حصيلة سلبية
لفترة حكم الرئيس املنتهية
واليته عبد العزيز بوتفليقة ،في
ثاني يوم من الحملة االنتخابية
لالنتخابات الرئاسية في 17
نيسان .وتحدث بن فليس في
تجمع ألنصاره بمدينة البليدة
غرب الجزائر عن «وضع غير
مرض» في قطاعات الصحة
والتربية والقضاء والحريات،
وفي «تسيير شؤون الدولة»
ال
بصفة عامة .وقال «إن من اّ
يستطيع التسيير ،فإنه يجب أل
يلقي اللوم على غيره 15 ،سنة
لم تكن كافية لإلصالح ،وها هم
اليوم يطالبون بخمس سنوات
أخرى».
(األخبار)

دبلوماسيو إسرائيل
يضربون عن العمل

فلسطين

الزهار :ال خوف على المقاومة
رأى ع �ض��و امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي ل�ح��رك��ة
«حماس» محمود الزهار «أن الحضور
امل �ه �ي ��ب» مل �ه ��رج ��ان ال �ح ��رك ��ة األح � ��د ف��ي
س ��اح ��ة ال� �س ��راي ��ا ب � �غ� ��زة« ،ي �ع �ن ��ي م ��دى
ال�ت�م�س��ك ال�ش�ع�ب��ي ب��امل �ق��اوم��ة ،ورف �ض��ه
ن �ه��ج امل �ف ��اوض ��ات وال �ت �س��وي��ة» ،م�ش�ي�رًا
إل��ى أن «امل �ق��اوم��ة ك�س��رت منظمة األم��ن
اإلسرائيلية وذلك باألنفاق والصواريخ
التي تمتلكها ،لذلك ال خوف عليها».
وعن اتفاق مكة ،أكد الزهار أن حماس لم
تنقض االتفاق ،مشددًا على أن من نقض
االتفاق ،واملعطل األس��اس ملا اتفق عليه
في مكة ،هم أميركا وإسرائيل والسلطة
في رام الله.
وأوض� � � � ��ح أن «ال� �س� �ل� �ط ��ة ت � �ن� ��ازل� ��ت ع��ن
ال �ث��واب��ت الفلسطينبة جميعها ،س��واء
أكانت اإلنسان أو األرض أو العقيدة أو
املقدسات».
كذلك لفت الزهار إلى أن املفاوضات بني
السلطة واالحتالل اإلسرائيلي «ال نقاط
ق��وة ل�ه��ا ،فكلها ن�ق��اط ض�ع��ف ،وأميركا
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ت��رع��اه��ا لتحمي االح �ت�لال وم�ك��ون��ات��ه»،
مؤكدًا أن «السلطة ال تستطيع أن تدعم
أي ش �ك��ل م ��ن أش � �ك ��ال امل � �ق ��اوم ��ة ،ح�ت��ى
امل�ق��اوم��ة الشعبية التي تعني أن يرمى
االحتالل بالحجارة» .ورأى أن «السلطة
ليس أمامها إال أن تمدد املفاوضات مع
االحتالل ،أو أن يهرب قادتها من األرض
ويتركوها ملن يستطيع حمل السالح».
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،دان � ��ت ح �م��اس ش ��روع
سلطات االح�ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي ف��ي بناء
م� �ش ��روع م ��ا ي �س� ّ�م��ى «امل �ج �م ��ع ال �ق��وم��ي
لآلثار» ،وذلك على مساحة تصل إلى 35
أل��ف متر م��رب��ع ف��ي ال�ج��ان��ب ال�غ��رب��ي من
مدينة القدس املحتلة ،وأكدت أن الشعب
الفلسطيني لن يقبل سياسة فرض األمر
الواقع تحت أي ظرف.
ك �م��ا دان� � ��ت ال� �ح ��رك ��ة ،ف � ��ي ب� �ي ��ان أم ��س،
«ب�ش� َّ�دة اس�ت�م��رار ال�ت� ّ
�وس��ع االستيطاني
امل � �ح � �م� ��وم ال � � � ��ذي ي � �م� ��ارس� ��ه االح� � �ت �ل��ال
الصهيوني ف��ي مدينة ال�ق��دس املحتلة،
ً
مستغال مظلة املفاوضات مع السلطة،

واالنحياز األميركي والصمت والتواطؤ
ال� ��دول� ��ي أم � ��ام ج ��رائ �م ��ه امل �س �ت �م��رة ض��د
الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته،
ّ
ونحذره من ّ
مغبة مواصلة هذه املشاريع
التهويدية ،التي تسعى إل��ى ف��رض أمر
واقع لن يرضى به شعبنا الفلسطيني،
أو يقبله تحت ّ
أي ظرف من الظروف».
من جهته ،أكد املتحدث باسم الحكومة
الفلسطينية إي �ه��اب ال�غ�ص�ين ف��ي غ��زة،
خ �ل��ال ات � �ص� ��ال أج� � � ��راه م� ��ع امل �س �ت �ش��ارة
اإلعالمية لرئيس ال��وزراء التركي رجب
كرسك أوغلو ،أن
طيب أردوغان ،قوزدي
ّ
«االح�ت�لال اإلسرائيلي يسخر إمكاناته
لشن عدوان جديد على قطاع غزة».
ودع � � ��ا ال� �غ� �ص�ي�ن ت ��رك� �ي ��ا إل� � ��ى ض� � ��رورة
تسليط ال �ض��وء اإلع�لام��ي ال�ت��رك��ي على
ً
«متقدما بشكره
القضية الفلسطينية،
ملوقف السيد أردوغ��ان الداعم للمقاومة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة» ،ف ��ي إش � ��ارة إل ��ى رئ�ي��س
الحكومة التركية رجب طيب اردوغان.
(األخبار)

مسؤولون إن دبلوماسيني
قال
ّ
إسرائيليني نظموا إضرابًا لم
يسبق له مثيل أول من أمس ،مما
تسبب في إغالق تام للسفارات
اإلسرائيلية في أنحاء العالم ،في
تصعيد لنزاع بشأن األجور.
ويهدد اإلضراب بتأجيل زيارة
البابا فرنسيس إلسرائيل،
واملقررة في أيار ،وهي واحدة
من  25زيارة ملسؤولني أجانب
ّ
تأثرت بسبب التباطؤ في إنجاز
العمل من جانب الدبلوماسيني،
في خطوة بدأوها في الخامس
من آذار عندما انهارت املحادثات
املتعلقة باألجور .وبعد تصعيد
التحرك إلى إضراب كامل،
وهو األول ألعضاء السلك
الدبلوماسي منذ عام ،1948
سيغلق الدبلوماسيون جميع
البعثات اإلسرائيلية في الخارج
وعددها  ،102مما سيؤدي إلى
توقف معظم العمل الدبلوماسي
مع الدول األخرى واألمم املتحدة.
(األخبار)

