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إس���ام آباد � د.ب.أ � يو.بي.آي: قال مسؤولون باكس���تانيون امس إن قصفا صاروخيا، 
يعتقد أنه أميركي، أس���فر عن مقتل 15 على األقل من مقاتلي طالبان في منطقة وزيرستان 

الشمالية القبلية بالقرب من احلدود مع أفغانستان.
وأصاب صاروخان، يعتقد أنهما أطلقا من طائرة أميركية دون طيار، مجمعا في شاكتوي، 

وهي قرية نائية تقع على احلدود مع املنطقة القبلية في وزيرستان الشمالية املضطربة.
وقال مسؤول باالستخبارات نقا عن أحد املصادر السرية باملوقع »مت استخراج 15 جثة 

من حتت األنقاض«. وأضاف ان محصلة القتلى قد ترتفع.

باكستان: مقتل 15 طالبانيًا في هجوم صاروخي أميركي

العراق: »إعدام« رابع لـ »الكيماوي«.. وعزيز في العناية المرّكزة بعد جلطة دماغية
إضافة 60 اسمًا جديدًا لقائمة المبعدين من االنتخابات النيابية

)أ.ف.پ( صورة أرشيفية جلثث ضحايا مجزرة حلبجة التي أدين فيها »الكيماوي«  علي الكيماويطارق عزيز

الرئيس السابق للحزب الشيوعي االسباني النائب غاسبر المازارس الذي استخدمت صورته لتحديث 
)رويترز( صورة بن الدن وفي اإلطار الصورة املركّبة لزعيم تنظيم »القاعدة« 

إيران: فشل »الست« في إقرار عقوبة ضدنا »طبيعي«
عواص���م � وكاالت: اعتبرت 
إيران امس ان »فش���ل« اجتماع 
مجموعة الست التي تضم الواليات 
املتحدة وروسيا والصني وفرنسا 
وبريطاني���ا وأملانيا حول امللف 
النووي اإليراني، »امر طبيعي« 
بعدما لم يتخذ ممثلو هذه الدول 
قرارا حول فرض عقوبات جديدة 

على طهران.
الناطق باس���م وزارة  وقال 
اخلارجي���ة اإليراني���ة رام���ني 
مهمانبرس���ت ان »فشل اجتماع 
مجموعة الست امر طبيعي احلل 
هو ان تعترف ه���ذه املجموعة 

باحلقوق النووية إليران«.
وأضاف ان »بعض الدول مثل 
الصني ال تؤمن باعتماد مقاربة 

سلبية وبفرض عقوبات«.
وكان ديبلوماسيون من القوى 
العاملية الست املعنيني باخلاف 
النووي مع إيران قد شاركوا في 
محادثات عقدت أمس في نيويورك 
لاتف���اق بش���أن احتمال فرض 
عقوبات جديدة على اجلمهورية 
اإلس���امية، إال أنهم فشلوا في 

التوصل إلى أي اتفاق.
ولم ترسل الصني التي تبدي 

ترددا في فرض عقوبات جديدة، 
سوى ديبلوماس���ي من الصف 
الثان���ي، وانتهى االجتماع الذي 
شارك فيه ممثلو الدول اخلمس 
الدائمة العضوي���ة في مجلس 
األم���ن إضافة ال���ى أملانيا بعيد 
ساعتني من بدايته، وسبق هذا 
االجتماع لق���اء متهيدي عقدته 
الدول الغربي���ة األربع، وفق ما 

افاد مصدر ديبلوماسي غربي.
وجاء االجتماع بعد ان جتاهلت 
إيران مهل���ة أقصاها نهاية عام 
2009 حددها لها الرئيس األميركي 
باراك أوباما لل���رد على عرض 
الدول الست بتقدمي حوافز  من 
اقتصادية وسياسية مقابل وقف 
الن���ووي لتخصيب  برنامجها 
اليوراني���وم، وتته���م الواليات 
املتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران 
مبحاولة تطوير أسلحة نووية 
حتت س���تار برنامجها النووي 
املدني. وتقول إيران ان برنامجها 
النووي يهدف الى توليد الكهرباء 
حتى ميكنه���ا تصدير مزيد من 

النفط والغاز.
الى املتحدث باس���م  وعودة 
اخلارجي���ة اإليراني���ة رام���ني 

مهمانبارست فقد قال لوكالة أنباء 
اجلمهورية اإلسامية اإليرانية 
)إرنا(: »كان من الطبيعي متاما 
أن تفشل احملادثات حيث ال يوجد 
توجه عملي، وم���ادام ال يوجد 
اعتراف بحق إيران املشروع في 
امت���اك تكنولوجيا نووية فلن 
إلى  العاملية(  يتوصلوا )القوى 

أي نتائج«.
وأضاف: »القوى العاملية تدرك 
النووية  أن املش���روعات  متاما 
اإليرانية سلمية وهذا ما أكدته 
الدولية للطاقة  الوكال���ة  أيضا 
الذرية«. وأكد مهمانبارست على 
ضرورة أن يظل امللف اإليراني 
ف���ي يد الوكالة وأن يتم تقييمه 

دون أي اعتبارات سياسية.
وأردف يقول: »هناك حتى دول 
بني هذه القوى تعلم متام املعرفة 
أن تبني أس���لوب العقوبات لن 
يجدي وأن أي توجه سياسي لن 

يحقق النتائج املرجوة«.
وأكدت طهران أكثر من مرة أنها 
سترحب بالعودة إلى املفاوضات 
مع القوى العاملية حول برامجها 
النووية املثيرة للجدل في حال 
تبنت منهجا عمليا وتوقفت عن 

لهجة التهديدات.
إنه باعتبارها  إيران  وتقول 
من املوقع���ني على معاهدة منع 
االنتش���ار النووي وعضوا في 
الوكال���ة الدولية للطاقة الذرية 
فإن من حقها امتاك تكنولوجيا 
نووية وأنها لن تس���مح للقوى 
العاملية ب���أن حترم اجلمهورية 
اإلس���امية من حقها ألس���باب 
سياسية. ويخش���ى الغرب من 
أن تكون إيران تس���عى المتاك 
أسلحة نووية وتطالب طهران 
بتعليق أجزاء من مش���روعاتها 

كإجراء لبناء الثقة.
الى ذلك، قال السفير اإليراني 
لدى روسيا إن من غير املرجح أن 
تضحي موسكو بعاقاتها الطيبة 
مع طهران من أجل إقامة عاقات 

وثيقة مع الواليات املتحدة.
ونقل تلفزيون )برس تي في( 
اإليراني امس عن السفير محمود 
رضا ساجدي قوله »تنظر روسيا 
إقليمية،  إليران باعتبارها قوة 
لذا فمن غير املرجح أن تضحي 
موسكو بعاقاتها الطيبة مع جار 
موثوق فيه من أجل عاقات مكلفة 

قصيرة األجل مع واشنطن«.

السفير اإليراني في روسيا: موسكو لن تضحي بطهران من أجل واشنطن

 اليمن يعزز أمن منشآت الطاقة
تحسبًا من انتقام »القاعدة« 

صنعاء � رويترز: قال مسؤول 
حكومي إن اليمن عزز إجراءات 
األمن عند منشآت الطاقة حتسبا 
ألي هجمات من جانب املسلحني 
وذلك في إطار تصعيد صنعاء 

للحرب ضد تنظيم القاعدة.
وقال املس���ؤول الذي رفض 
الكشف عن هويته »جرى تعزيز 
إجراءات األمن منذ بعض الوقت. 
لكننا اتخذنا إجراءات إضافية 
النفط ومشروع  حول منشآت 

الغاز في شبوة«.
وأض���اف أنه ج���رى اتخاذ 
اإلجراءات »حتسبا ألي هجمات 
إرهابية«. قد تقوم بها القاعدة 
انتقاما ملقتل س���تة من قيادي 
التنظيم قتلوا في هجمة جوية 
في شمال اليمن واعتقال ثاثة 

آخرين.
من جهة أخرى، متكنت وحدات 
من القوات املسلحة واألمن في 
محور »صعدة« شمال اليمن من 
تطهير املناطق واملزارع القريبة 
م���ن »آل عقاب« م���ن العناصر 
اإلرهابي���ة احلوثي���ة وكبدتها 
خس���ائر فادحة، باإلضافة إلى 
تدمير مخزن للوقود واألسلحة 
وش���وهدت احلرائ���ق وأعمدة 

الدخان الكثيف تتصاعد من موقع 
املخزن لساعات. بحسب مصادر 

عسكرية مينية أمس.
وأك���دت املصادر أن وحدات 
أخرى متكنت من تدمير سيارة 
حتمل أسلحة وعناصر إرهابية، 
كم���ا أحبطت مح���اوالت لتلك 
العناصر للحصول على بعض

التي  التعزيزات واإلمدادات 
باتت تعاني من نقص ش���ديد 
فيه���ا، باإلضاف���ة إل���ى تدمير 
عدد م���ن األوكار اإلرهابية في 
منطق���ة »اجلث���ام« و»امليدان« 
وجن���وب وش���رق »التب���اب 
السود« و»املجزعة« و»صيفان« 
واحلقوا خسائر كبيرة بصفوف 
العناصر اإلرهابية. كما أحبطت 
قوات اجليش محاوالت تسلل 
للعناصر احلوثية قرب »قرون 
الفهد« و»قرون بجاش« وأجبرتها 

على الفرار.
وفى محور »املاحيظ« سيطر 
اليمني عل���ى املنطقة  اجليش 
املج���اورة »جلبل الدود« ودمر 
متارس وأوكار اإلرهابيني في تلك 
املنطقة، في حني أحبطت الوحدات 
العس���كرية واألمنية محاوالت 
تس���لل للعناص���ر اإلرهابي���ة 

قرب »اجلرائب« و»وادي لية« 
و»السايلة« وأحلقوا بصفوف 
تلك العناصر خسائر فادحة في 

األرواح والعتاد.
وفى س���ياق متصل بسير 
عملي���ات املواجهة ب���ني قوات 
اجليش واألمن اليمنية والعناصر 
احلوثية في عدة مناطق بشمال 
اليمن، ذكرت مصادر الس���لطة 
أن  احمللية مبحافظة »صعدة« 
الهزائم املتاحق���ة والضربات 
الساحقة التي تتعرض لها عصابة 
التخريب واإلرهاب في مختلف 
مناط���ق احملافظة ق���د جعلتها 
تعيش حالة من الهستيريا التي 
أفقدتها قدرة السيطرة على كثير 

من األمور.
وأضافت املصادر أن عناصر 
اإلره���اب والتخريب وفى ظل 
انهيار  ما تعيش���ه من حال���ة 
وانكسارات كبيرة، أقدمت على 
تدمير سيارة تابعة ملواطن من 
أبناء احلم���زات وكانت حتمل 
اس���طوانات غاز ف���ي منطقة 
»القطعة كت���اف« وادعت هذه 
العناصر أن تلك السيارة كانت 
ناقلة عس���كرية حتمل ذخائر 

وقاذفات صواريخ.

 أوباما يعترف بالفشل في توحيد
الواليات المتحدة والخروج من جلباب بوش

لندن: أشارت صحيفة الديلي تلغراف 
إل���ى أنه مع انخفاض ش���عبيته إلى أقل 
من 50% اعترف أوباما في حديث لمجلة 
»بيب���ول« االميركية بخيبة أمله في عدم 
االلتزام بتعهداته الرئيسية التي أطلقها 

في حملته االنتخابية. 
ونقلت التلغراف عن أوباما قوله »ما 
لم أكن قادرا على القيام به في خضم هذه 

األزمة هو توحيد الباد«. 
ولفتت الصحيفة إلى أن أوباما جاء إلى 
السلطة وسط موجة من التفاؤل من قدرته 
على توحيد الديموقراطيين والجمهوريين 
في وقت الشدة وانهاء لمرارة عهد جورج 
دبليو بوش إال أنه لم يكن هناك س���وى 
تعاون بسيط بين الطرفين بالكونغرس 
بينما تخلت الجماهير الكبيرة عن أوباما 
في اس���تطاعات الرأي رغ���م تأييدها له 

في البداية. 
وأظهر استطاع للرأي أجرته جامعة 
كونيبي���اك االميركية أن نحو 35% حتى 
37% لم يح���ددوا ما إذا كان���ت الواليات 
المتحدة يمكن أن تكون أفضل حاال إذا ما 
كان المرشح الجمهوري جون ماكين فاز 

باالنتخابات الرئاسية في 2008. 
وذكرت الصحيفة أن أوباما شهد خال 
السنة االولى من توليه الرئاسة أسوأ أزمة 
اقتصادية لم تمر بها الباد منذ 70 عاما 
باالضافة إلى حربين في العراق وأفغانستان 
القاعدة  تزامنتا مع هجم���ات وتهديدات 
وارتفاع نسبة البطالة وبطء التقدم في 

مجال إصاح نظام الرعاية الصحية. 
وختمت الصحيف���ة بالقول إن أوباما 
متفائل رغم خيبة أمله وذلك بسبب تمرير 
قانون إصاح نظام الرعاية الصحية من 
خال مجلس النواب ومجلس الشيوخ إذ رآه 
انجازا تاريخيا مشيرا إلى أنه سيكون أكثر 

فخرا عندما تتم المصادقة عليه فعليا. 
وعل���ى نفس الصعي���د، بينت نتائج 
استطاع للرأي أجرته صحيفة »واشنطن 
بوست« األميركية ونشرته امس ان نحو 
نصف األميركيين يعتبرون أن أوباما ال يفي 
بوعوده الرئيسية التي قطعها في حملته 
االنتخابية وان غالبية ضئيلة لديها بعض 
الثقة أو ال تشعر أبدا بالثقة بأنه سيتخذ 

القرارات الصائبة لمستقبل الباد.
وقال أكثر من ثلث المس���تطلعين ان 

الرئيس ال يرقى إلى مس���توى التوقعات 
وهذه ضعف النس���بة الت���ي قالت األمر 
نفسه عن أوباما في أبريل الماضي عندما 
أتم الرئيس األميركي مائة يوم في سدة 

الرئاسة.
وأع���رب 50% من المس���تطلعين عن 
اعتقاده���م ان أوباما حق���ق التغيير في 
واشنطن في حين قال 49% انه لم يفعل 

ذلك.
ومازال الجمهوريون األكثر انتقادا ألداء 
أوباما إذ يؤيد 20% منهم فقط أداءه بشكل 

عام مقارنة ب� 20% من الديموقراطيين.
وثمة انقس���ام عرقي حاد في التقييم 
الشعبي ألداء أوباما فاألميركيون من أصل 
أفريقي يؤيدون الرئيس بغالبية ساحقة 
وهو أمر لم يتغير منذ أبريل وتراجعت 
نسبة التأييد ألوباما في صفوف األميركيين 
البيض بنسبة 18% وقال 41% من األميركيين 
البيض ان أوباما حقق تغييرا في واشنطن 

وذلك مقابل 58% في أبريل.
وشمل االستطاع عينة من 1083 أميركيا 
بالغا خال الفترة من الثاثاء إلى الجمعة 

الماضيين بهامش خطأ قدره %3.

بعد انخفاض شعبيته دون الـ %50

نائب إسباني »استخدمت صورته لتعديل شكل بن الدن«: ال أشعر باألمان
بي.بي.سي: قال سياسي اسباني انه 
صدم عندما اكتشف ان مكتب التحقيقات 
الفيدرالي األميركي )اف.بي. اي( استخدم 
صورته النتاج صورة معدلة الكترونيا 

تتخيل شكل اسامة بن الدن حاليا.
وقال النائب غاس����بر المازارس انه 
لن يشعر باالمان بعد االن اذا سافر الى 
الواليات املتحدة بعد ظهور شعره واجزاء 
من وجهه على ملصق الكثر ش����خص 
مطلوب امني����ا. وقال ان م����ن »العار« 
استخدام مامح شخص حقيقي لعرض 

صورة معدلة متخيلة.
وقالت صحيفة املوندو االسبانية ان 
متحدثا باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي 
اعترف بان ادارته استخدمت صورة من 

صور جوجل على االنترنت.
وقال املسؤولون في »اف.بي.اي« انهم 
قاموا بتعديل صورة ارشيفية لنب الدن 
تعود الى عام 1998 اخذين في االعتبار 
تقدم العمر عشر س����نوات واحتماالت 

تغير لون الشعر.
وقال المازارس، البالغ من العمر 52 
عاما والزعيم الس����ابق الئتاف اليسار 
املوحد في البرملان، انه لم يصدق االمر 
ح����ني ابلغ عن وجه الش����به بينه وبني 

الصورة املعدلة لنب الدن.
واضاف انه تأكد ان جبهته وش����عر 
رأسه واسفل وجهه مت »قصها ولصقها« 

من ص����ورة قدمي����ة الح����دى حماته 
االنتخابية.

وقال السياسي االسباني في مؤمتر 
صحافي: »ش����عرت بالدهشة والغضب 
النه من املخزي استخدام مامح شخص 

حقيقي الختاق صورة ارهابي«.
واضاف: »يكاد االمر يكون كوميديا اذا 
كان هذا هو التعامل مع مسائل بخطورة 

بن الدن وامن املواطنني«.
وكان مكتب التحقيق����ات الفيدرالي 
قال انه اس����تخدم »احدث« تكنولوجيا 
لك����ن المازارس قال ان ما حدث يوضح 
»املس����توى املتدني« الجهزة املخابرات 
األميركية وقد يسبب مشاكل اذا مت اخللط 
بينه وبني السعودي املعني بالصورة.

وقال انه يفكر ف����ي اتخاذ اجراءات 
قانونية بشان ما جرى مضيفا ان »امن 
بن الدن لم يهدد لكن امني هو الذي هدد 

بالتأكيد«.
ونقلت صحيفة املوندو عن املتحدث 
باس����م مكتب التحقيقات الفيدرالي كن 
هوفمان قوله ان احد الفنيني »لم يقتنع« 
بشكل الشعر الناجت عن برنامج الكمبيوتر 
املستخدم للتعديل واستخدم جزءا من 

صورة المازارس على االنترنت.
وق����ال: »لم يكن لدى الفني اي فكرة 
عن صاحب الصورة ولم يكن هناك اي 

دافع سيئ الستخدامها«.

اجلمعة املاضي نقل على اثرها الى العناية 
املركزة مبستشفى أميركي في قاعدة عسكرية 
ش���مال بغداد، حيث يرقد في حالة صحية 

حرجة.
وأوض���ح محاميه بديع ع���ارف لوكالة 
فرانس خال اتص���ال هاتفي من عمان، ان 
»عزيز أصيب بجلط���ة اجلمعة نقل إثرها 
الى مستشفى في القاعدة االميركية في بلد 

)بغداد(«.
واكد ان »حالته الصحية حرجة ووضعه 

غير جيد«.
وكان عزيز أدين للمرة االولى في مارس 
2009 بالسجن 15 عاما بتهمة ارتكاب »جرائم 
ضد االنسانية« في قضية إعدام 42 تاجرا 
في بغداد العام 1992 بتهمة التاعب بأسعار 
امل���واد الغذائية في وق���ت كان فيه العراق 

خاضعا لعقوبات األمم املتحدة.
كما أصدرت احملكمة في أغسطس 2009، 
حكما بالسجن 7 س���نوات إلدانته بقضية 
التهجير القسري جلماعات من األكراد الفيليني 
الشيعة من محافظتي كركوك وديالى ابان 

ثمانينيات القرن املاضي.
لك���ن احملكمة أعلنت كذل���ك في مارس 
2009، براءة عزيز في قضية »احداث صاة 
اجلمعة« نظرا »لعدم تورطه او ثبوت اي 

شيء ضده«.
وشكل عزيز )75 عاما(، املسيحي الوحيد 
في فريق املقبور صدام حس����ني، الواجهة 
الدولية للنظام، وب����ذل جهودا كثيرة مع 

عواصم أوروبية ملنع اجتياح العراق.
وقام بتسليم نفسه في 24 أبريل 2003 
الى القوات االميركية بعد أيام على دخولها 
بغداد، وتطالب عائلته باس����تمرار بإطاق 

سراحه بسبب وضعه الصحي املتدهور.

الى اليوم جاء بسبب ورود 60 اسما جديدا 
م���ن هيئة املس���اءلة والعدالة مش���مولني 

بقوانينها.
وكان رئي���س املفوضية فرج احليدري 
قد اعلن في وقت س���ابق انه س���يتم امس 
االعان عن اس���ماء املبعدين من املشاركة 

في االنتخابات.
وقال مص���در باملفوضي���ة »ان القائمة 
اجلديدة لهيئة املساءلة والعدالة تضم قياديا 

بارزا في احدى الهيئات الرئاسية ال� 3«.
إلى ذلك، أصيب النائب السابق لرئيس 
الوزراء العراق���ي طارق عزيز بجلطة يوم 

أس���فرت عن مقتل ما ال يق���ل عن 100 ألف 
ش���خص بني العامني 1987 و1988 وتدمير 

نحو 3 آالف قرية.
و»علي الكيماوي« وزير سابق للداخلية 
يتحدر من تكريت ويعتبر من رفاق الدرب 
األوائل للمقبور صدام ومن أوفى األوفياء.

وقد أوقف املجيد في 21 أغسطس 2003، 
وكان الذراع اليمنى له.

الى ذلك، أعلنت املفوضية العليا املستقلة 
لانتخابات بالعراق أن تأجيل اإلعان عن 
أسماء مرشحي الكيانات والكتل السياسية 
املبعدين من املشاركة في االنتخابات املقبلة 

وقد صدرت 3 أحكام باإلعدام بحق املجيد 
ف���ي قضايا »حمات االنف���ال« بني العامني 
1987 و1988، واالنتفاضة الش���يعية العام 
1991، و»احداث صاة اجلمعة« التي أعقبت 
اغتيال املرجع الشيعي محمد صادق الصدر 

والد مقتدى الصدر.
لكن حكما بالسجن 15 عاما صدر بحقه 
في قضية اعدام 42 تاجرا إبان فترة احلظر 
الدولي الع���ام 1992، وتعتبر هذه العقوبة 

خفيفة مقارنة باحكام االعدام.
كما يلقب املجيد ب� »جزار كردس���تان« 
اثر إدانته في قضي���ة حمات األنفال التي 

واضاف »كنا نتوقع هذا احلكم من احملكمة 
التي عملت على هذا امللف بكل مهنية انه حكم 
عادل طال انتظاره جلرمية بشعة ارتكبت 

بحق املواطنني العزل في حلبجة«.
من جانبه، قال وزير ش���ؤون الشهداء 
واملؤنفلني في حكوم���ة االقليم مجيد حمد 
امني الذي ترأس وفدا حلضور جلسة االمس، 
ان »هذا انتصار لكل العراقيني واالنسانية 

واالكراد«.
واض���اف ان »القضية من كبرى جرائم 
العصر، فهي ليس���ت قضي���ة كردية وامنا 

عراقية وانسانية«.

بغ����داد � أ.ف.پ: للم����رة الرابع����ة منذ 
مثوله أمام القض����اء العراقي، يصدر حكم 
باإلعدام بح����ق علي »الكيماوي« احد أبناء 
عمومة املقبور صدام حسني وذراعه اليمنى 
املتخصص بقمع حركات التمرد، إلدانته في 
قصف حلبجة الكردية باألسلحة الكيميائية، 
والذي أدى الى مقتل نحو 5 آالف شخص 

العام 1988.
كما أصدرت احملكمة عقوبة السجن 15 
عاما بحق كل من وزير الدفاع األسبق سلطان 
هاشم الطائي ورئيس املخابرات العسكرية 
آنذاك صابر الدوري، و10 سنوات ملسؤول 

املنطقة فرحان مطلك اجلبوري.
وكانت طائرات حربية شنت في 16 مارس 
1988 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة 
السليمانية خال إحدى حمات األنفال ال� 8 

بني العامني 1987 و1988.
وبينما كانت احلرب بني العراق وإيران 
تقترب من نهايتها، استولى البشمركة على 
حلبجة فس���ارع اجليش العراقي الى الرد 
عبر قصفها ما أرغم املقاتلني على االنسحاب 
ف���ي اجتاه احلبال املجاورة تاركني وراءهم 

النساء واألطفال.
وتشير تقديرات كردية مستقلة الى مقتل 
4 الى 7 آالف ش���خص معظمهم من النساء 
واالطفال في قصف مبختلف أنواع األسلحة 
الكيميائية مثل غاز اخلردل والسارين وخليط 

آخر يشل األعصاب.
وف���ي أول رد فع���ل من حكوم���ة إقليم 
كردس���تان، قال وزير الثقاف���ة في االقليم 
واملتحدث الرس���مي باس���م احلكومة كاوه 
محم���ود ان »هذا دليل على حتقيق العدالة 
وان سياس���ات القمع ال ميكن ان تدوم، هذا 

هو حكم التاريخ«.


