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 الحمد اهللا يستقبل السفير الهنغاري لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية
رام اهللا- وفا- اســتقبل رئيــس الوزراء رامي الحمد 
اهللا، امس،  في مكتبه برام اهللا، السفير الهنغاري 
لدى فلســطين غيزا ميهالي، لمناسبة انتهاء مهامه 

الرسمية.
 وثمــن رئيــس الــوزراء دور الســفير الهنغاري في 
تطوير العالقــات الثنائية بين البلدين، خاصة على 
صعيد دعم وتبادل الخبرات في مجال قطاعات المياه 
والزراعة والتعليم، والعديــد من المجاالت األخرى، 

متمنيا له التوفيق في حياته العملية والشخصية.
وأشاد الحمد اهللا بدعم هنغاريا لحل الدولتين، ودعم 
بناء مؤسســات الدولة الفلســطينية، باإلضافة إلى 
االنتصــار لحقوق ابناء شــعبنا العادلة في المحافل 

الدولية.

الحمد اهللا خالل لقائه السفير الهنغاري

الحريري خالل لقائه وزير الثقافة

 أطلع رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى على انتهاكات االحتالل

بسيسو يلتقي رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
بيروت- الحياة الجديدة- وفا- 
ايهاب  الثقافــة  وزيــر  التقى 
بسيسو امس رئيس مجلس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري 
بحضور سفير دولة فلسطين 
في لبنان أشرف دبور، وأمين 
عام المؤتمر الوطني الشعبي 
للقدس اللواء بالل النتشــة، 
للجنــة  التنفيــذي  والمديــر 
الوطنيــة للقــدس عاصمــة 
دائمــة للثقافــة العربية جاد 
الغــزاوي، ووكيــل المؤتمــر 
العموري،  يونــس  الشــعبي 
وعضو المؤتمر معاذ االشهب 
والمستشار االول في سفارة 

فلسطين ماهر مشيعل.
وجــرى خــالل اللقــاء بحــث 
االوضاع في فلسطين وصمود 
شعبنا على ارضه رغم مرور 
69 عامــاً على ذكرى النكبة، 
واضراب الكرامة الذي ينفذه 
االحتالل  االسرى في سجون 
ة  لمســتمر ا كــات  النتها ا و
ضدهــم مــن قبل ســلطات 

االحتالل.
وأطلع بسيسو الحريري على 
التحديات التي يواجهها شعبنا 
جراء سياســات االحتالل، وال 
ســيما في القــدس المحتلة 
الفلسطينية  القيادة  وجهود 
حضــور  تعزيــز  أجــل  مــن 
المحافــل  فــي  فلســطين 

الدولية والعربية.
صــورة  فــي  وضعــه  كمــا 
ئيلية  االســرا االنتهاكــات 
شعبنا  ابناء  ضد  المســتمرة 
الســالمية  ا ته  ســا مقد و
فــي  ســيما  ال  والمســيحية 
مدينــة القــدس، وعمليــات 
التهويــد وســرقة االراضــي 
حكومــة  تنتهجهــا  لتــي  ا

االحتالل.
ونقل بسيســو عن الرئيس 
الحريري دعم لبنان حكومة 
الفلسطينية  للجهود  وشعبا 
مــن أجــل الصمــود والبقاء 
علــى أرض فلســطين، وان 
لبنان لن يبخــل بهذا الدعم 

دبلوماسيا أو سياسيا».
من جهته شرح اللواء النتشة 
خصوصية التحديات اليومية 
فــي مدينــة القــدس، داعياً 
الى تكثيف الجهود الشعبية 
دعماً  واالســالمية  العربيــة 
لصمود الشعب الفلسطيني.

وقــدم الوفد للحريــري درع 
المؤتمــر الوطنــي وصــورة 

تمثل تمســك الفلســطيني 
رغــم  وصمــوده  بأرضــه 
الهمجية  االحتــالل  محاوالت 
ذاكرة  فلســطين من  ســلخ 

ابنائها.
 كما اجتمع بسيسو برئيس 
الشيعي  اإلسالمي  المجلس 
األمير  عبــد  اإلمام  ســماحة 
قبــالن، تزامنــاً مــع ذكــرى 

النكبة.
وقال بسيسو «حملنا رسالة 
فلســطين ورســالة القدس 
التــي تتعــرض إلــى أبشــع 
واالعتــداءات  االنتهاكــات 
صارخ  تهــدد  فــي  اليوميــة 
فــي  الفلســطيني  للوجــود 
المدينــة المحتلة، لكن رغم 
هذا فالبقاء الفلسطيني هو 
الخيــار الوحيــد أمامنــا وهو 
نقطة االرتكاز األساسية في 
مواجهتنا لسياسات االحتالل 

اإلسرائيلي،» قال بسيسو.
رســالة  «حملنــا  وأضــاف: 
القــدس وخطــورة األوضاع 
لقــدس  ا تواجههــا  لتــي  ا
جــراء  المحتلــة  العاصمــة 
ل  حتــال ال ا ت  ســا سيا
اوضحنا  وقــد  االســرائيلي، 
تعزيــز  أهميــة  لســماحته 
القضاء العربي واإلســالمي 
فــي إطــار دعم شــعبنا في 
القدس وفي فلسطين، ومن 
جهته قام سماحته بدعم هذه 
الجهود التي يقوم بها شعبنا 

الرسمية  مؤسســاته  بكافة 
والشعبية مؤكدا على اهمية 
وأهميــة  الوطنيــة  الوحــدة 
استعادتها في مواجهة كافة 
االخطار االستراتيجية، نحن 
نثمــن هــذه الزيــارة وهذه 
الرســالة من فلســطين إلى 
هنا ومن سماحته الى شعبنا 

الفلسطيني.»
وأوضح د. بسيسو أن القدس 
أصبحت بمثابة ســجن كبير 
مفــروض عليه أمــراً واقعاً؛ 
الجهــود  كــل  نثمــن  نحــن 
والشــعب  القــدس  لدعــم 

الفلسطيني.
من جانبه، تحدث اللواء بالل 
النتشــة عن الحفريات التي 
تهدد مدينة القدس، وإغالق 
أجزاء منها كسوق العطارين 
وبلدة ســلوان المجاورة لها، 
المنازل  مــن  الكثير  وتدمير 
الفلســطينية، وتهديد احياء 

بكاملها باالنهيار.
بدوره قدم رئيس المجلس 
اإلســالمي الشــيعي األعلى 
الشيخ عبد األمير قبالن دعمه 
للقدس والشعب الفلسطيني 
قائــال: « نحن معكم، ونحن 
بخدمة القضية الفلسطينية، 
نحن جيــران، ومــا يضركم 
يضرنا وما يفرحكم يفرحنا، 
هــذا واجبنا وندعــو اهللا أن 
يمنحكم النصر، وندعو لكم 

بالتوفيق.»

 وفد من جامعة القدس المفتوحة يزور 
هيئة اإلذاعة والتلفزيون ويكرم مشرفها العام

الجديدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
زار وفــد من جامعة القدس 
د.  أ.  برئاســة  المفتوحــة 
يونس عمرو، المشرف العام 
على اإلعالم الرسمي، رئيس 
هيئــة اإلذاعــة والتلفزيون 
الفلســطينية الوزيــر أحمد 
عساف، وذلك لتكريم الهيئة 
اإلعالمية  اإلنجــازات  علــى 
التــي حققتها فــي مهرجان 
اتحاد اإلذاعــات العربية في 

تونس حديثاً.
وضــم الوفد: د. م. إســالم 
عمرو مساعد رئيس الجامعة 
لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج، 
القــدس  فضائيــة  مديــر 
التعليمية، ود. حسين حمايل 
مدير فــرع رام اهللا والبيرة، 
وزياد الواوي رئيس مجلس 
الطلبــة القطــري، وأ. عبــد 
القادر الدراويش مدير دائرة 
اإلعالم، وأ. عوض مســحل 

الداخلية  العالقات  مســؤول 
في الجامعة.

وكــان فــي اســتقبال الوفد 
والمديــرون  عســاف  أحمــد 
العامون في الهيئة، وشددوا 
القــدس  جامعــة  أن  علــى 
الكل  جامعة  هي  المفتوحة 
الفلســطيني، وأن عدداً من 
كوادرها يعملون في صفوف 
هيئــة اإلذاعــة والتلفزيون 
ومؤسســات  الفلســطينية 
وهــي  الرســمي،  اإلعــالم 
توفــر التعليم لمختلف أبناء 

الوطن.
وثمن أ. د. عمــرو النجاحات 
واإلنجــازات التــي حققتهــا 
هيئــة اإلذاعــة والتلفزيون 
ف،  عســا ألخ  ا شــراف  بإ
والتقدم الملحوظ في عمل 
اإلعالم الرســمي على وجه 
يخــدم المشــروع الوطنــي 
أصبــح  ذ  إ لفلســطيني،  ا

اإلعالم الفلسطيني مصدراً 
أوالً لألخبــار لمختلــف أبناء 
الشــعب الفلســطيني فــي 

مختلف أمكان وجودهم.
وأعــرب رئيس الجامعة عن 
رضاه عن مستوى التنسيق 

لقــدس  ا ئيــة  فضا بيــن 
التعليمية وفضائية تلفزيون 
فلسطين بما يخدم القضية 

الفلسطينية.
وفي نهايــة اللقــاء، قدم أ. 
والوفــد  عمــرو  يونــس  د. 

المرافــق له درعــاً تكريمية 
للســيد أحمد عساف عرفاناً 
بإنجازاته في مجال اإلعالم 
الرسمي وللتعاون مع جامعة 
فــي  المفتوحــة  القــدس 

مختلف المجاالت.

جانب من الزيارة

 األحمد يطلع رئيس شورى البحرين على آخر التطورات الفلسطينية
المنامة- وفا- اجتمع رئيس وفد المجلس الوطني 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها 
البرلمانيــة، عــزام االحمــد، بحضور ســفير دولة 
فلســطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، أمس 
برئيس مجلس شــورى البحريــن علي بن صالح 
الصالح، وأعضاء من المجلس ووضعهم في صورة 

آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
ويترأس األحمد وفدا برلمانيا فلسطينيا في زيارة 

رسمية للبحرين تستمر ثالثة ايام.
وشــرح األحمــد للبرلمانيين البحرينييــن، الوضع 
الصعب الذي يمر به األسرى المضربون عن الطعام 
في معتقالت االحتالل االســرائيلي في معركتهم 
الشريفة النتزاع الكرامة والحرية، مطالبا بتكاتف 
الجهــود من اجــل دعمهم في مطالبهــم العادلة، 
والعمــل مــن اجــل الضغط علــى اســرائيل كي 
تســتجيب لهــذه المطالَب القانونيــة والتي ينص 

عليها القانون الدولي اإلنساني.
كما تطــرق االحمد للتحركات السياســية األخيرة 
للرئيس محمود عبــاس وزياراته المكوكية لعدة 
بلدان من اجل وضع المجتمع الدولي امام التزاماته 
السياســية واألخالقيــة في ظل تعنت وتســويف 
اسرائيلي فيما يتعلق بحقوق شعبنا الفلسطيني، 
وللضغط من اجل وقف سياســة التهويد الشرسة 

لمدينة القدس المحتلة ووقف االستيطان ومصادرة 
االراضي وحصار شعبنا.

وأكــد االحمد خالل االجتماع الذي عقد في مجلس 
الشورى دعم فلســطين ألمن واستقرار المملكة 
واالعتزاز بالدور الفعال للبحرين في دعم القضية 
الفلســطينية واألسرى الفلســطينيين ومواقفها 
العربيــة الصريحة في مختلــف المحافل الدولية، 
مشيدا بالتنسيق الدائم خالل اجتماعات البرلمان 
الدولي، متمنياً للعالقات الثنائية المزيد من التقدم 
واالزدهــار فــي مختلــف المجاالت وعلــى مختلف 

األصعدة.
وأكــد رئيــس مجلس شــورى البحريــن علي بن 
صالح الصالح، أهمية استمرار التواصل والتضامن 
العربــي لمســاندة قضايا الشــعب الفلســطيني 
الشــقيق، مشــدداً على ضرورة العمــل على دفع 
الجهود الداعية للسالم العادل والشامل بما يساعد 
على إرساء االستقرار وخلق الحياة الكريمة ألبناء 
الشــعب الفلســطيني، معربــا عــن الدعــم التام 

للقضية الفلسطينية.
ولفت رئيس المجلس إلى دعم مجلس الشــورى 
لتبــادل الخبــرات بيــن مملكــة البحريــن ودولــة 
فلسطين الشــقيقة في مختلف المجاالت، خاصة 
بعد استقبال حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى 

لفخامــة رئيس دولة فلســطين مؤخــرا، منوها 
بالمواقــف الفلســطينية على المســتوى الدولي 
والمتعلقــة بمواقفها الواضحة فــي الحفاظ على 
استقرار مملكة البحرين وتأييدها لإلجراءات التي 
اتخذتهــا المملكة للحفاظ على أمنها خالل األزمة 
التي مرت بها، مؤكدا دعم مجلس الشورى لمزيد 
من الدعم لتنمية العالقات بين البلدين والشعبين 
الشــقيقين، وعلــى وجه الخصــوص دعم قضية 
فلســطين التي تحتــل أولوية لدى بلــدان الوطن 

العربي كافة.
وشكر السفير الفلسطيني عارف مملكة البحرين 
ملكاً وحكومة وشــعباً على مواقفهم النبيلة تجاه 
القضية الفلسطينية وشعبنا المرابط فوق ارضنا، 
كمــا حيا رئيس مجلس شــورى البحرين وأعضاء 
المجلس على دورهم البارز في مساندة ومناصرة 

قضايا شعبنا محليا وعربيا ودوليا.
وحضــر االجتمــاع عن الجانــب البحرينــي: النائب 
األول لرئيــس مجلس النــواب البحريني،  رئيس 
بعثــة الشــرف للوفد الفلســطيني، علي عبد اهللا 
العرادي،  ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني خالد محمد المسلم، ونائب رئيس 
لجنة الخدمات، نوار علي المحمود،  واألمين العام 

لمجلس الشورى عبد الجليل إبراهيم الطريف.

 كرم المدارس الفائزة في مسابقة تكنوفيشن واألسير الجريح زيدات ووالد أسيرين

صيدم يبحث مع منظمة «ميرسي كور» تعزيز التعاون
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- بحث وزيــر التربية 
والتعليم العالي صبري صيدم، في مكتبه أمس 
مــع مديــر عام مكتــب منظمة «ميرســي كور» 
الدوليــة برام اهللا أنــدرو دوانش، ســبل تعزيز 
التعاون المشترك، من خالل تنفيذ برامج تخدم 
القطاع التعليمي والشباب، وذلك بحضور وكيل 
الوزارة بصري صالح ومدير عام العالقات الدولية 
والعامــة نديــم مخالفــة. وبحث الجانبان ســبل 
تعزيــز دور طلبة المدارس والجامعات في مجال 
ريادة األعمال بما يمكنهم من إنشاء مشاريعهم 
الخاصة وزيادة الفرص أمامهم للمنافســة على 
الوظائــف المختلفــة وذلك من خالل إكســابهم 
المهارات الالزمة وزيادة قدراتهم المهنية، إضافةً 
لبحث سبل تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم.

وأطلــع صيــدم؛ دوانش على واقــع التعليم في 
فلسطين، والخطوات التطويرية المتالحقة التي 
تنفذهــا الوزارة إلحداث نقلــة نوعية في قطاع 
التعليم وخلق نظام تعليمي متطور، مشيراً إلى 
أن الــوزارة حدثت المناهج الدراســية واعتمدت 
نظــام الثانوية العــام الجديد «اإلنجــاز» وبدأت 
بتنفيــذ برنامــج رقمنــة التعليم وربــط المزيد 
مــن المدارس باالنترنت، إضافــةً لدمج التعليم 
المهني والتقني في التعليم العام لما لهذا القطاع 
التعليمــي مــن أهمية، وتنفيذ برنامج النشــاط 
الحر أيام السبت، الفتاً أيضاً إلى إقرار أول قانون 
للتربيــة والتعليــم في فلســطين وإنجاز قانون 

للتعليم العالي قريباً.
وأكــد أن الــوزارة تعكــف على تطويــر التعليم 
المهنــي والتقني وتشــجيع التوجه لهذا القطاع، 
لما له من دور بارز في معالجة مشــكلة البطالة 
وتنشــيط االقتصــاد الوطني، مســتعرضاً أبرز 
اإلنجازات والنجاحات التي حققتها الوزارة خاصة 

على المستوى الدولي.
الســنوية  العالميــة  المســابقة  إلــى  وتطــرق 
«تكنوفيشــن» التي تعنــى بتعليم الفتيات من 
سن -10 18 عاماً كيفية تطوير تطبيقات ألجهزة 
الذكية لحل مشــاكل تواجــه مجتمعاتهن، حيث 
أشــار إلى تميز عدد من الطالبات الفلسطينيات 
بمشاريع إبداعية في مجاالت التكنولوجيا، الفتاً 
إلى أن الوزارة ســتعمم فكرة الـ «تكنوفيشــن» 

على المدارس الجاهزة لتطبيقها.
وأكــد دوانش الحرص على التعــاون مع الوزارة 
والوقوف على احتياجات قطاع التعليم، متطرقاً 
لنشــاطات المنظمة ودورها في تقديم الخبرات 
والمهارات الالزمة للشباب بما يساعدهم ويوسع 

اآلفاق أمامهم. 
وكــرم صيــدم المــدارس الفائزة في مســابقة 
تكنوفيشــن التــي نظمتهــا وتختــص بتطوير 
مهــارات الطلبة في تطويــر االجهزة الذكية في 
حل المشــاكل المجتمعية، حيث تألقت مدرســتا 
راهبــات مار يوســف وبنــات العودة االساســية 
التابعتين لمديرية تربيــة بيت لحم بحصولهما 

على المركز االول مكرر في مسابقة التكنوفيشن 
العالمية على مستوى الوطن, كما حصلت مدرسة 
راهبات مار يوسف على المركز السابع من خالل 

مشاركتها بمشروع آخر في نفس المسابقة. 
كما كرم األســير الجريح الطالب أســامة زيدات 
على تميزه وإصراره على المشاركة في مسابقة 
تحــدي القــراءة العربي، والموظــف أحمد حامد 
والد األســيرين إبراهيم ومصطفى حامد، دعماً 

وإسناداً له في ذكرى النكبة الـ 69.
جــاء ذلك ضمــن برنامج «على مقعــد الوزير»، 
بحضــور مدير عام النشــاطات الطالبية صادق 
الخضــور، ومدير عام العالقــات الدولية والعامة 
نديم مخالفة، ومدير تربية شمال الخليل محمد 
الفروخ، ورئيس قســم النشاطات في المديرية 

بسام العدم ووالد الطفل زيدات.
وأكــد صيــدم أن الــوزارة وفية ألبنائهــا طلبة 
ومعلميــن وعاملين، مجدداً اعتزازه بما شــكلته 
مشاركة الطفل زيادات بمسابقة تحدي القراءة 
العربــي من رســائل ودالئــل معبرة عــن قدرة 
اإلنسان الفلسطيني على التحليق عالياً، وتحديه 
لكافــة العقبــات التــي يفرضها االحتــالل على 
أبناء شــعبنا. ولفت صيدم إلى أن تكريم األسير 
زيدات ووالد األســيرين حامد إنما يجســد الوفاء 
ألسرانا البواسل وهم يخوضون معركة األمعاء 
الخاوية متسلحين بقوة اإلرادة والعزيمة لتحقيق 

مطالبهم العادلة التي شرعها القانون الدولي.

 «االنتخابات» تعلن بيانات تفصيلية
 حول نتائج االنتخابات المحلية

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أصــدرت لجنــة 
االنتخابات المركزية أمــس بيانات تفصيلية 
حــول الفائزين بالمقاعــد التي حصلت عليها 
القوائم، وذلك طبقاً للنتائج األولية لالنتخابات 
المحلية للعام 2017 والتي أعلنتها أمس االول.

بخصــوص الهيئات المحلية التــي جرت فيها 
االنتخابات وعددها 145 هيئة وعدد مقاعدها 

1552 مقعدا، فقد تبين ما يلي:
وفقا لتبعية القوائم الحزبية: حصلت القوائم 
المســتقلة غير التابعة ألحزاب على %65 من 
عدد المقاعد، وقوائم حركة فتح على 27.6%، 
وقوائم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
علــى %2.77، وقوائم ائتالف بين عدة أحزاب 
على %2.77، والمبادرة الوطنية الفلسطينية 
على %0.58، واالتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
علــى %0.45 والتحالــف الديمقراطــي علــى 
%0.32 وجبهة النضال الشــعبي الفلسطيني 
على %0.26 وحزب الشــعب الفلسطيني على 

%0.19 من عدد المقاعد.
وفقاً للنوع االجتماعي: شكلت النساء الفائزات 
%19.8 من العدد الكلي للفائزين، بينما بلغت 

نسبة الرجال الفائزين 80.2%.
وفقاً للفئة العمرية: بلغت نسبة الفائزين من 
الفئــة العمرية 25-35 عامــاً %16.5 من عدد 

الفائزيــن، أما الفئــة العمرية ما بين -36 45 
عاما فقد شكلوا %25، في حين وصلت نسبة 
الفائزيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم ما بين 
46-55 عامــاً إلــى %33.8، كما أن %24.7 من 

الفائزين قد تجاوزوا سن  55 عاماً.
أما بخصوص الهيئات المحلية التي فازت فيها 
القوائــم بالتزكية وعددهــا 181 هيئة وعدد 

مقاعدها 1683:
وفقا لتبعية القوائم الحزبية: حصلت القوائم 
المستقلة غير التابعة ألحزاب على %11.6 من 
عدد المقاعد، وقوائم حركة فتح على 74.9%، 
وقوائم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
علــى %0.65، وقوائم ائتالف بين عدة أحزاب 

على %12.9 من عدد المقاعد.
وفقاً للنوع االجتماعي: شكلت النساء الفائزات 
%22.4 من العدد الكلي للفائزين، بينما بلغت 

نسبة الرجال الفائزين 77.6%.
وفقاً للفئة العمرية: بلغت نسبة الفائزين من 
الفئــة العمرية 25-35 عامــاً %25.1 من عدد 
الفائزين، أما الفئة العمرية -36 45 عاما فقد 
شكلوا %28.7، في حين وصلت نسبة الفائزين 
الذيــن تتراوح أعمارهم مــا بين 46-55 عاماً 
إلــى %29.4، كمــا أن %16.8 من الفائزين قد 

تجاوزوا سن  55 عاماً.

 البكري: االنتخابات المحلية
 ببيت لحم جرت في اجواء ايجابية 

بيت لحم- الحياة الجديدة- قال محافظ بيت 
لحم اللــواء جبرين البكــري، ان االنتخابات 
المحلية في محافظة بيت لحم جرت باجواء 

ايجابية وشفافية عالية. 
واضــاف البكــري فــي تصريــح صحفي له 
امس، ان المواطن قال كلمته عبر صناديق 
االقتراع وان كلمة المواطن يجب ان تحترم، 
مشــددا على ان الفائز في هذه االنتخابات 
هو شعبنا النها عكست ثقافة وتربية شعبنا 
الســاعي الن يكــون صنــدوق االقتراع هو 
سيد الموقف والكلمة الفصل وهو ما حدث 

يوم امس.

واكــد المحافــظ البكري اهميــة ان يتعالى 
اعضــاء الكتل التي تنافســت فــي مراحل 
الدعاية االنتخابية على هذه المرحلة، ووضع 
مصلحة المواطن والمدن والبلدات والمجتمع 

الفلسطيني نصب اعينهم.
كما اكد ان السلطة ومختلف اجهزتها االمنية 
كانت على مسافة واحدة من مختلف الكتل 
التي تنافســت في االنتخابــات، وهي على 
مسافة واحدة من الجميع ايضا في المجالس 
البلدية وســتعمل على تعزيز روح التوافق 
وتوفيــر كــل االحتياجات وفــق االمكانيات 

المتاحة النجاح المجالس القادمة.


