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مقتل � 75إرهابي ًا بينهم عرب الجن�سية في المو�صل نتنياهو وبيريز يهنئان ال�سي�سي
بفوزه رئي�س ًا لم�صر

«الإخوان» �ستعمل على ت�أليب الر�أي العام �ضد م�ؤ�س�سات الدولة

الذكرى الأولى لـ« 30حزيران» �أول اختبار لل�سي�سي

هنأ كل من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ورئيس الكيان «اإلسرائيلي»
شمعون بيريز أم��س الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفوزه في
ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة ال��م��ص��ري��ة ،وأك����دا أه��م��ي��ة ال��ع�لاق��ات ال��م��ص��ري��ة ـ
«اإلسرائيلية».
وج��اءت تهنئة بيريز ونتنياهو في اتصالين هاتفيين أجرياهما مع
السيسي قبل يومين من تنصيبه رئيسا ً لمصر بعد ف��وزه الكاسح في
االنتخابات وبنسبة تجاوزت  96في المئة.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان أنه «تحدث للرئيس المصري المنتخب عن
األهمية االستراتيجية للعالقات بين البلدين وعن الحفاظ على اتفاق السالم
بينهما» .وقال مكتب بيريز «إن الرئيس السيسي شكر الرئيس بيريز على
كلماته الودودة» في اختتام االتصال بينهما .وأضاف إن «إسرائيل» ملتزمة
بالحفاظ على معاهدة السالم بين «إسرائيل» ومصر وتعزيز التعاون بين
دولتينا».

�سالل :الحل لي�س �أمني َا
في غرداية الجزائرية
أعلنت اللجنة األمنية في مجلس
محافظة ن��ي��ن��وى أم���س مقتل 75
إرهابيا ً بينهم عرب الجنسية ،وحرق
 20سيارة تحمل أحاديات في مناطق
متفرقة من الموصل.
وق�����ال رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة محمد
ابراهيم لـ»السومرية»« :إن قوات
الجيش ال��ع��راق��ي تمكنت م��ن قتل
 75إرهابيا ً في مناطق متفرقة من
مدينة الموصل» ،مبينا ً أن «من بين
اإلرهابيين القتلى عرب الجنسية».
وأضاف ابراهيم« :أن القوات األمنية
تمكنت ك��ذل��ك م��ن ح��رق  20عجلة
تحمل أحاديات تابعة لإلرهابيين».
وكان مصدر في شرطة محافظة
نينوى أف��اد في وق��ت سابق أمس،
بأن االشتباكات بين القوات األمنية
وعناصر «داع���ش» غ��رب الموصل
انتهت بعد سيطرة العناصر األمنية

على تلك المناطق .وشهدت محافظة
ن��ي��ن��وى ق��ت��ل وإص��اب��ة  47مدنيا ً
جميعهم من الشبك بانفجار سيارتين
مفخختين ي��ق��وده��ا شخصان في
قضاء برطلة شرق الموصل.
وسقط  24منتسبا ً من الجيش
والشرطة بين قتيل وجريح بهجمات
متفرقة في الموصل ،وقتل ضابط
بالشرطة و 3عناصر من مكافحة
ال��ش��غ��ب ،وأص���ي���ب  23آخ����رون
بينهم آم��ر ف��وج مكافحة الشغب
في اشتباكات مازالت مستمرة مع
عناصر «داع���ش» غ��رب الموصل.
كذلك قتل  16من عناصر «داعش»
اإلره��اب��ي��ة ف��ي اشتباك مسلح مع
القوات األمنية غرب الموصل.
وك���ان ج��ه��از مكافحة اإلره���اب
بالعراق قد أعلن إحباط القوة األمنية
محاولة تنظيم الدولة اإلسالمية في

ال��ع��راق وال��ش��ام «داع���ش» الهجوم
ع��ل��ى األح��ي��اء السكنية وم��خ��ازن
ال��ع��ت��اد ف��ي ال��م��وص��ل .وق��ت��ل في
الهجوم خمسة انتحاريين ،وفق
جهاز مكافحة اإلرهاب.
وق���ال المتحدث ب��اس��م الجهاز
صباح النعمان إن القوات األمنية
تمكنت من قتل خمسة انتحاريين
من عناصر التنظيم .وأول من أمس
كانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت
أن «داع���ش» هاجمت م��ع ساعات
الفجر األول���ى مدينة س��ام��راء ،في
محاولة للسيطرة على مرقد اإلمامين
العسكريين ف��ي المدينة .وأسفر
هجوم «داعش» عن سقوط نحو 62
شخصا ً بين قتيل وجريح في صفوف
الشرطة المحلية والمدنيين ،قبل أن
تستعيد القوات العراقية السيطرة
على المدينة.

هيالري كلينتون تعتذر
عن ت�أييدها الحرب على العراق
اع����ت����ذرت وزي������رة ال��خ��ارج��ي��ة
األميركية السابقة هيالري كلينتون
عن موافقتها إبان عضويتها لمجلس
الشيوخ األميركي عام  2002على
الحرب على العراق.
ووف��ق��ا ً لمحطة «س���ي ب��ي إس»
األميركية ف��إن كلينتون قالت في
مذكراتها التي ستنشر قريباً« :لم أكن
الوحيدة التي ارتكبت خطأ».
وت��اب��ع��ت كلينتون« :ل��ق��د كنت
أعتقد أن��ن��ي تصرفت بحسن نية
وأنني اتخذت القرار األفضل» وشنت
الواليات المتحدة عمليتها العسكرية
المثيرة للجدال على العراق في آذار
. 2003
وذكرت المحطة أنها تلقت نسخة
من الكتاب المزمع إصداره في العاشر
من حزيران الجاري.
وتتناول كلينتون بشكل رئيسي
ف��ي ه��ذا الكتاب تجربتها كوزيرة
للخارجية األميركية على مدار أربع
سنوات ورؤيتها لألحداث الجارية
في العالم .وتعتبر كلينتون مرشحة

محتملة النتخابات الرئاسة األميركية
المقرر إجراؤها في .2016
وتقول «سي بي إس» إن كلينتون
تتناول في الكتاب أيضا ً اختالفها
في الرأي مع الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا ح���ول تسليح المعارضة

ال��س��وري��ة ح��ي��ث ك��ان��ت ت��رغ��ب في
تسليح المعارضة فيما رفض أوباما
ه��ذا المقترح .وأض��اف��ت أنها أبدت
احترامها لقرار أوباما ال��ذي رفض
مقترحها العتبارات أمنية.

ممارسات قوات االحتالل

ليبيا :الثني يجتمع في بنغازي
بممثلين عن القوات الموالية لحفتر
زار رئيس حكومة تصريف األعمال الليبي عبد الله الثني أمس مدينة
بنغازي في شرق ليبيا وعقد اجتماعات مع ممثلين عن القوات الخاصة
الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.
واجتمع الثني ومجموعة الوزراء المرافقين له مع آمر القوات الخاصة
العقيد ونيس بوخمادة الذي أعلن انضمامه إلى عملية «كرامة ليبيا» التي
يقودها حفتر .وحضر االجتماع عدد من ضباط الصاعقة وهي من القوات
الخاصة الموالية أيضا ً لحفتر.
وق��ال��ت وك��ال��ة األن��ب��اء الليبية (وال)« :م��ن بين ال��م��واض��ي��ع التي
بحثت في هذا االجتماع معالجة جرحى القوات الخاصة ووضع حلول
لرواتبهم».
من جهة أخرى نقلت مصادر عن الثني قوله« :إن الجرحى سيرسلون إلى
الخارج للعالج ،وطلبت المستشفيات المحلية التبرع بالدم بسبب األعداد
الكبيرة للمصابين».
وأصيبت الحياة العامة في المدينة الساحلية وهي قاعدة لشركات نفطية
بجمود شبه كامل منذ أعلن اللواء السابق خليفة حفتر حربا ً على المتشددين
اإلسالميين قائالً إن الحكومة فشلت في التعامل معهم .واستنكرت طرابلس
تصرف حفتر قائلة إنها محاولة انقالب.
ويوجد في البالد اآلن رئيسان للوزراء ،إذ اختار البرلمان الشهر الماضي
أحمد معيتيق لشغل المنصب في انتخابات طعن فيها بعض المشرعين
والمسؤولين ،بينما يرفض الثني تسليم السلطة قبل أن يراجع القضاء
عملية انتخاب معيتيق.

تقرير �إخباري

�أ�ستراليا تتخلى عن الإ�شارة
�إلى القد�س ال�شرقية «بالمحتلة»!
ق��رر مجلس الشيوخ األسترالي
التخلي عن كلمة «المحتلة» عند
اإلش��ارة إل��ى القدس الشرقية ،في
خطوة وصفها أحد أعضائه بأنها
تمثل «ت��ح��وال ً كبيراً» في سياسة
البالد الخارجية.
كان الموضوع قد أثار جداال ً حاميا ً
في المجلس بعد ما أص��در النائب
العام جورج برانديس بيانا ً أوضح
فيه موقف كانبيرا إزاء مشروعية
التوسع االستيطاني «اإلسرائيلي»
في المدينة المقدسة.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ال��ن��ائ��ب العام
«إن وص��ف ال��م��ن��اط��ق الخاضعة
للتفاوض في نطاق عملية السالم
باستخدام عبارات ذات مرجعية
تاريخية أمر غير نافع .إن إطالق

أكد رئيس ال��وزراء الجزائري عبد المالك سالل أن معالجة الوضع في
والية غرداية (جنوب الجزائر) ال تمر عبر الحل األمني ،محذرا ً من جديد من
أن الوحدة الوطنية خط أحمر ال يمكن ألحد تجاوزه.
وجاءت تصريحاته ر ّدا ً على انشغاالت نواب المجلس الشعبي الوطني
(البرلمان) حول مخطط عمل الحكومة .وأوض��ح أن «الدولة تعمل على
جمع الشمل» ليشدد مجددا ً على أنه «ال فرق بين إباضي ومالكي فكلنا عرب
وأمازيغ ديننا واحد».
وقال سالل« :نحاول بالتي هي أحسن االبتعاد من هذا النوع من المشاكل،
والدولة الجزائرية قامت بواجبها وستواصل في هذا االتجاه» محذرا ً من أن
«هناك خطوطا ً حمرا ً ال يمكن ألحد تجاوزها على رأسها الوحدة الوطنية التي
ال جدال فيها» .وشدد على أن بالده «دولة قانون ومن يتعدى على ممتلكات
الغير سيحاسب».
ووجه سالل نداءه لسكان المنطقة من أجل وضع حد لهذا الوضع معربا ً
عن «يقينه» بأن التصالح بين سكان غرداية سيتحقق ال محالة على حد
قوله.

صفة المحتلة على القدس الشرقية
يعتبر أمرا ً مليئا ً بإيحاءات تحقير
غير مناسبة وغير مفيدة» بحسب
البيان .ومضى يقول« :الحكومة
األس��ت��رال��ي��ة ل��ن تعمد إل��ى وصف
المناطق الخاضعة للتفاوض بهذه
ال��ع��ب��ارات ال��ت��ي ت��وح��ي بمواقف
مسبقة» .وأض���اف النائب العام
األسترالي إن كانبيرا تؤيد التوصل
إل��ى ح��ل سلمي للصراع «يعترف
بحق «إس��رائ��ي��ل» بالعيش بسالم
داخ��ل ح��دود آمنة ،ويعترف أيضا ً
بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس
دولته المستقلة».
وك���ان ال��ع��دو ق��د اح��ت��ل القدس
الشرقية والضفة الغربية وقطاع
غ���زة ف��ي ح���رب ح��زي��ران ،1967

وق��ام��ت ف��ي  1981ب��ض��م ال��ق��دس
الشرقية في خطوة ال يعترف بها
المجتمع الدولي.
وق���د ع����ارض ع���دد م��ن أع��ض��اء
المجلس الطرح الذي دفع به النائب
ال��ع��ام ،مشيرين إل��ى أن أستراليا
صوتت لمصلحة قرارات صدرت عن
األمم المتحدة عامي  2011و،2012
استخدمت هذه العبارة في إشارتها
ال��ى المستوطنات اليهودية التي
تشيدها «إس��رائ��ي��ل» ف��ي القدس
الشرقية .وقال العضو المستقل في
المجلس نك زينوفون إن التخلي
ع��ن اس��ت��خ��دام ع��ب��ارة «المحتلة»
عند اإلش��ارة إل��ى القدس الشرقية
سيعتبر بمثابة «تحول كبير» في
السياسة الخارجية األسترالية.

حلم قديم
االتحاد..
ٌ
يراود المغاربيين
ال يزال االتحاد المغاربي حلم ي��راود شعوب الجزائر والمغرب
وموريتانيا وليبيا وتونس ،على رغم استمرار الخالفات بين بلدانه،
غير أن المعطيات الجديدة التي تمر بها المنطقة برمتها ،قد تكون
دافعا ً نحو التفكير بطريقة أكثر جدية بتحقيق هذا الحلم.
تنتظر ش�ع��وب منطقة المغرب العربي ان�ف��راج��ة ف��ي العالقات
السياسية خصوصا ً بين المغرب والجزائر يمكن أن تعيد الحياة
إلى االتحاد المغاربي الذي يعيش في حالة تجميد قسري منذ أكثر
من عقدين ،وما يزيد الحاجة إلى ذلك تتالي األزم��ات في المنطقة
خ�ص��وص�ا ً ف��ي ليبيا وال �ص �ح��راء ال�ك�ب��رى ،حيث ان�ت�ش��ار السالح
والجماعات المتشددة واتساع دائرة اإلرهاب والتهريب.
وي��رى ال�م��راق�ب��ون أن ال�خ�لاف المغربي ال�ج��زائ��ري ح��ول ملف
الصحراء الغربية ال يزال الحاجز األول ،الذي يعوق مسيرة االتحاد
المغاربي ،على رغ��م أن ال�ظ��روف اإلقليمية والدولية والتحديات
االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية واألم�ن�ي��ة تتطلب توحيد ص��ف ال��دول
الخمس لمواجهة المخاطر التي تهددها.
في هذا اإلطار ،جددت كل من المملكة المغربية وتونس حرصهما
على تعزيز وتوطيد البناء المغاربي ،وأكدتا تمسكهما باتحاد المغرب
العربي خيارا ً استراتيجياً ،وذك��ر بيان مشترك للعاهل المغربي
الملك محمد ال�س��ادس والرئيس التونسي المنصف المرزوقي،
عزمهما على العمل مع بقية الدول المغاربية الشقيقة من أجل عقد
القمة المغاربية بتونس قبل نهاية العام الجاري ،وفقا ً لما أُقر في
الدورة  32لمجلس وزراء خارجية دول االتحاد المنعقدة بالرباط
في التاسع من أيار الماضي.
وش��دد ال�ق��ائ��دان على ض ��رورة اإلع ��داد الجيد لهذه القمة حتى
تكون محطة فارقة للدفع بمسيرة االن��دم��اج المغاربي نحو مزيد
من التكامل والتضامن بين دول المنطقة ،وذلك من خالل إصالح
المنظومة االتحادية ،بما يتيح إقامة تكتل إقليمي متضامن قوي
وفاعل في محيطه العربي واألفريقي والمتوسطي والدولي ،ويحقق
طموحات الشعوب المغاربية في األمن واالزدهار والعيش الكريم.
كذلك أكدا أهمية تعزيز وتوطيد أواصر األخوة والتضامن بين الدول
المغاربية ،وتكريس مبدأ التنسيق والتشاور البناء بينها ،بما يرسخ
أسس اتحاد المغرب العربي ،ويتيح له تجاوز العوائق التي تحول
دون تفعيله.
وسبق للرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن وعد بعقد قمة
مغاربية في ب�لاده ع��ام  ،2012غير أن أمله خ��اب ،وم��ع ذل��ك بقي
يتحدث عن أمله بـ«مغرب كبير يتنقل فيه المغاربيون ويقيمون
ويشتغلون بكل حرية ،ويفتح فيه الباب أمامهم لحرية االستثمار
ولتحقيق المواطنة المغاربية».

ينصب المشير عبدالفتاح
بينما
ّ
السيسي رسميا ً رئيسا ً منتخبا ً
ل��م��ص��ر غ������داً ،ب�������إرادة شعبية
للجمهورية السابعة ،وال تفصله
سوى أي��ام قالئل وبعض المراسم
البروتوكولية ،عن دخ��ول القصر
الرئاسي استعدادا ً إلدارة شؤون
الدولة ،فإن المشير بصدد مواجهة
عقبة حقيقية كأول اختبار له عقب
أسابيع قليلة من توليه المسؤولية،
اعتبرها محللون االختبار األول في
حلبة الرئاسة ،والمتمثلة في كيفية
مواجهته غضبة إخوانية في ذكرى
ثورة  30حزيران.
وقد دعت عناصر جماعة اإلخوان
إل���ى ت��ن��ظ��ي��م وق���ف���ات وم��س��ي��رات
ف��ي ذك��رى ال��ث��ورة المصرية التي
أط��اح��ت بها وبرئيسها المخلوع
محمد مرسي وبددت حلم اإلخوان
في تولي السلطة وأودعت قيادات
الجماعة في السجون ،فيما يُراود

ق��ي��ادات الجماعة حلمها القديم
باستعادة السلطة مرة أخرى ،عن
طريق الحشد والتظاهر بالميادين
ف��ي ذك���رى ال��ث��ورة ،وال��ع��م��ل على
تأليب ال��رأي العام ضد مؤسسات
الدولة وال��دع��وة إل��ى إسقاط حكم
الرئيس الجديد.
وي��ب��دو أن اإلخ�����وان ق��د ب��دأت
مبكرا ً معركتها في االستعداد لـ30
حزيران ،للثأر من الرجل الذي أطاح
بها خ��ارج الدائرة السياسية ،عن
طريق إع�لان الحرب النفسية أوال ً
بشراء إعالنات مدفوعة األج��ر في
الصحف الغربية لتشويه صورة
المشير أم��ام ال��رأي العالمي كنوع
من الغطاء لها ولفعالياتها التي
ستطلقها ف��ي ش���وارع مصر ،لكي
يكون لها مبرر ق��وي في التظاهر
وت��ع��ك��ي��ر ال��ف��رح��ة ع��ل��ى ال��رئ��ي��س
الجديد ،بحسب ما رصده مراقبون.
ووف���ق م��راق��ب��ي��ن ،ف���إن جماعة

اإلخ��وان ستسعى إلى االنتقام من
السيسي بأي شكل من األشكال في
ذلك اليوم ،فإذا لم تنجح فعالياتها
التي ستحشد لها ،ستلجأ إلى شنّ
سلسة عمليات إرهابية ،لتعكير
صفو االحتفال بالثورة التي أطاحت
بنظامها ،وسط مخاوف من وقوع
عمليات انتحارية كبرى ،ما يعتبر
تحديا ً حقيقيا ً أمام الرئيس ،وعليه
وضعه على رأس أولوياته.
ويع ّول المصريون على ترجمة
المشير السيسي لخبرته األمينة
التي اكتسبها ج�� ّراء عمله وزي��را ً
سابقا ً للدفاع ومديرا ً للمخابرات،
عمليا ً في إعادة األمن إلى الشارع،
وإحباط مخططات اإلخ��وان كافة
في إرهاب اآلمنين وإرب��اك المشهد
السياسي ،حتى يتسنى له تنفيذ
برنامجه االنتخابي ومشاريعه
التنموية وب��ن��اء مصر على أرض
الواقع.

ت�أجيل محاكمة مبارك في «ق�ضية القرن»
أرج���أت محكمة جنايات ال��ق��اه��رة ال��ت��ي ع��ق��دت في
أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل
الرشيدي قضية محاكمة القرن ،المتهم فيها الرئيس
األسبق محمد حسني مبارك ونجاله جمال وعالء ووزير
داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه ،بقتل
المتظاهرين إبان ثورة  25كانون الثاني ،إلى جلسة 9
حزيران الجاري لسماع مرافعة دفاع مدير أمن القاهرة
األسبق المتهم إسماعيل الشاعر ،مع استمرار حبس
المتهم حبيب العادلي.

ويُحاكم مبارك ونجاله وحبيب العادلي ومساعدوه
الستة في قضية اتهامهم بالتحريض واالتفاق والمساعدة
في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة  25كانون الثاني
وإشاعة الفوضى في البالد وإحداث فراغ أمني فيها.
ويُحاكم مبارك ونجاله عالء وجمال ورج��ل األعمال
حسين س��ال��م ،بشأن ج��رائ��م تتعلق بالفساد المالي
واستغالل النفوذ الرئاسي في التربح واإلضرار بالمال
العام ،وتصدير الغاز المصري إلى «إسرائيل» بأسعار
زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.

اليمن يف ّكك �أخطر خلية اغتياالت

الداخلية اليمنية تكشف عن الخلية
في تطورات ميدانية الفتة ،أعلنت
السلطات اليمنية تفكيك أخطر خلية
اغتياالت تابعة لتنظيم القاعدة
ومقتل أبرز قادتها.
وفي حين أعلن الجيش اليمني
مقتل  500عنصر من تنظيم القاعدة
و 40جنديا ً منذ ب��دء حملته على
معاقل المسلحين في جنوب البالد
ن��ه��اي��ة ن��ي��س��ان ال��م��اض��ي ،كشفت
وزارة الداخلية عن تفكيك أخطر
خلية تتبع تنظيم القاعدة .وذكر
ب��ي��ان ص���در ع��ن ال��ل��ج��ن��ة األمنية
العليا في اليمن أن «ه��ذه الخلية
متورطة في محاولة اغتيال وزير
الدفاع وعدد من األجانب» .وأضاف
أنه تأ ّكد للسلطات مقتل اإلرهابي
القيادي في تنظيم القاعدة صالح
هادي عبدالله التيس مع اثنين من
القيادات اإلرهابية المطلوبة أمنياً،
وذلك في العملية األمنية النوعية
ال��ت��ي استهدفتهم ح��دي��ث �ا ً أث��ن��اء

وجودهم في أحد المنازل بمديرية
أرح��ب محافظة صنعاء ،وأج��ري
التأكد من خالل جمع االستدالالت
وتقارير المعاينة ومقارنة البصمات
والفحص الفني للجثث مع فحص
الحمض النووي.
وتابع البيان« :ج��اء تنفيذ هذه
العملية ب��ن��اء ع��ل��ى المعلومات
المؤكدة التي توصلت إليها األجهزة
األمنية والعسكرية وفي ضوء جمع
االس��ت��دالالت والمتابعة المستمرة
لكشف مالبسات الحوادث اإلرهابية
ال��م��رت��ك��ب��ة ف��ي أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة
ومحافظة صنعاء خ�لال الفترة
األخ��ي��رة ومعرفة وتعقب الجناة،
والتي أكدت أن خلية إرهابية تقف
وراء تلك الجرائم يترأسها المدعو
التيس وتضم ع��ددا ً كبيرا ً موزعا ً
على مجموعات لتنفيذ مخططاتها
اإلجرامية وتوجد في أماكن متفرقة
م��ن أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة ومحافظة

صنعاء».
وأردف�����ت ال��ل��ج��ن��ة« :م���ن خ�لال
استمرار المتابعة األمنية والتعاون
مع المواطنين واع��ت��راف��ات بعض
عناصر الخلية المقبوض عليها
وح��دّد
ف��ي عمليات سابقة ،عُ ��رف ُ
بعض األماكن وأجريت مداهمتها
ب��ع��د م��واج��ه��ة م��س��ل��ح��ة م���ع تلك
العناصر اإلرهابية ،والتي أسفرت
عن مقتل عدد منهم وضبط آخرين
بدءا ً بالعملية األمنية النوعية التي
استهدفت الموقع ال��ذي يوجد فيه
رئيس هذه الخلية اإلرهابية المدعو
صالح هادي التيس ،وهو عبارة عن
شقة في عمارة من دور واحد تقع في
منطقة بيت العذري بمديرية أرحب
محافظة صنعاء» .وذكر البيان أن
«األجهزة األمنية داهمت ذلك الوكر
اإلره��اب��ي بعد مقاومة شديدة من
قبل العناصر اإلرهابية الموجودة
داخل الشقة».

