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االحتالل اعتقل  19فلسطيني ًا بالضفة واقتحم بلدة سبسطية في نابلس

الطيران الحربي استهدف مدينة هون جنوب غرب ليبيا

أكثر من  200قتيل في معارك طرابلس

• الق�صف طال املناطق ال�سكنية

�أكدت منظمة ال�صحة العاملية،
�أم�س� ،أن نحو � 205أ�شخا�ص لقوا
م�رصعهم بينهم  18مدنيا و�أ�صيب
� 913آخرون خالل القتال الدائر
منذ �أ�سبوعني ق��رب العا�صمة
الليبية طرابل�س.
و�سقطت ق��ذائ��ف على ح��ي ذي
كثافة �سكانية عالية ،مما زاد
من معاناة املدنيني �إثر هجوم
بد�أته قوات �رشق ليبيا «اجلي�ش
الوطني الليبي» بقيادة خليفة
حفرت الن��ت��زاع ال�سيطرة على
العا�صمة من احلكومة املعرتف
بها دوليا.
وكانت القيادة العامة للقوات
امل�سلحة العربية الليبية ،بقيادة
امل�شري خليفة حفرت� ،أعلنت ليل
الرابع من �أبريل احلايل� ،إطالق
عملية للق�ضاء على ما و�صفته
بالإرهاب يف العا�صمة طرابل�س،
وال��ت��ي ت��ت��واج��د ب��ه��ا حكومة
ال��وف��اق امل��ع�ترف بها دوليا
برئا�سة فائز ال����سراج ،ودعا
الأخري قواته ملواجهة حتركات
قوات حفرت بالقوة ،متهما �إياه

باالنقالب على االتفاق ال�سيا�سي
للعام  .2015وتعاين ليبيا،
منذ التو�صل التفاق ال�صخريات
يف  ،2015من انق�سام حاد يف
م�ؤ�س�سات الدولة ،بني ال�رشق
ال���ذي ي��دي��ره جمل�س ال��ن��واب
واجلي�ش بقيادة حفرت ،بينما
يدير املجل�س الرئا�سي حلكومة
الوفاق برئا�سة ال�رساج غربي
البالد ،وهي احلكومة املعرتف
بها دوليا� ،إال �أنها مل حتظ بثقة
الربملان .من جهة �أخرى� ،أفاد
م�صدر ع�سكري ليبي� ،صباح
�أم�س ،با�ستهداف طريان حربي
م��واق��ع يف مدينة ه��ون جنوب
غربي البالد.
وقال امل�صدر الع�سكري الليبي،
ال���ذي ف�ضل ع��دم الك�شف عن
ا�سمه� ،إن «مدينة هون ،مبنطقة
اجل��ف��رة ،تعر�ضت �إل��ى ق�صف
جوي» ،م�شريا �إلى �أن الطريان
حلق من مدينة م�رصاته ،ومل
ي��ع��رف بعد تبعية الطائرات
ال��ت��ي �شنت ال��ه��ج��وم» .ي�شار
�إلى �أن مدينة هون الليبية تقع

جنوب مدينة �رست بحوايل 200
كيلومرت ،وبني �رست وم�رصاته
م�سافة  140كيلومرتا.
و�سيعقد االجتماع الطارئ ملجل�س
الأم��ن ال��دويل ح��ول الو�ضع يف
ليبيا بناء على طلب من �أملانيا،
بعد مفاو�ضات ب�ش�أن م�رشوع
قرار داعي �إلى وقف �إطالق النار
يف طرابل�س.
وك�شف دبلوما�سيون يف نيويورك
�أن م�رشوع ق��رار كانت عر�ضته
بريطانيا على ال���دول ال��ـ 14
الأخرى الأع�ضاء يف جمل�س الأمن،
وي��ط��ال��ب ب��وق��ف �إط�ل�اق النار
وال�سماح ب�إي�صال امل�ساعدات
الإن�سانية �إل��ى مناطق القتال
بالقرب من طرابل�س بال �رشوط،
مل يلق �إجماعا بعد.
وحت��ت��دم امل��ع��ارك يف �ضواحي
العا�صمة الليبية ب�ين قوات
حفرت «اجلي�ش الوطني الليبي»
من جهة ،وقوات حكومة الوفاق
الوطني امل��ع�ترف بها دوليا
برئا�سة فائز ال�رساج ،من جهة
�أخرى.

استشهاد معلمة فلسطينية دهسها مستوطن في بيت لحم
ا�ست�شهدت معلمة فل�سطينية بعد �أن
ده�سها م�ستوطن يهودي متطرف
�صباح �أم�����س ،يف خ��رب��ة الدير
ببلدة تقوع جنوب ��شرق مدينة
بيت حلم .وقالت جمعية الهالل
االحمر الفل�سطيني يف بيان ،ان
املعلمة فاطمة �سليمان التي تبلغ
من العمر  42عاما ا�ست�شهدت بعد
�أن ده�سها م�ستوطن وهي يف طريقها
الى املدر�سة يف خربة الدير.
م��ن جهتها� ،أعلنت ح��رك��ة فتح
اال��ضراب ال�شامل يف منطقة تقوع
التنظيمية وبلدية تقوع وم�ؤ�س�سات
البلدة،حداد ًا على روح ال�شهيدة.
من جهة �أخ��رى ،هدمت جرافات
تابعة لبلدية االحتالل اال�رسائيلي
يف مدينة القد�س املحتلة �صباح
�أم�س ،منزال يف بلدة بيت حنينا
�شمال مدينة القد�س املحتلة،
بحجة البناء دون ترخي�ص.
وقالت اللجنة ال�شعبية ملقاومة
اجلدار واال�ستيطان يف بيت حنينا
يف بيان ،ان قوات االحتالل اقتحمت
منزل املواطن عمران امل�رصي قبل
�أيام واخطرته بقرار الهدم ،ومتكن
حماميه من ت�أجيل عملية الهدم
ملدة �شهر� ،إال �أن االحتالل فاج�أ
العائلة �أم�س بهدم منزلها وت�رشيد
�أفرادها ال�سبعة ،علما �أن املنزل
قائم منذ  11عاما.
�إلى ذلك ،اعتقلت قوات االحتالل
اال�رسائيلي فجر �أم�س 19 ،مواطنا
فل�سطينيا من مناطق متفرقة من
ال�ضفة الغربية املحتلة ،كما قامت

باقتحام بلدة �سب�سطية �شمال غرب
مدينة نابل�س �شمال ال�ضفة الغربية.
وقال نادي اال�سري الفل�سطيني يف
بيان ،ان قوات االحتالل اال�رسائيلي
اقتحمت مناطق متفرقة يف مدن بيت
حلم واخلليل ورام الله و�سلفيت
وقلقيلية وط��ول��ك��رم ونابل�س
واعتقلت املواطنني الت�سعة ع�رش
بزعم �أنهم مطلوبون.
من جهتها ،حذرت قوات االحتالل
الإ�رسائيلي فجر �أم�س ،املواطنني
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين م���ن امل�سا�س

بعد الكشف عن «صفقة القرن»
�أعلن �سفري االحتالل الإ�رسائيلي لدى الأمم
املتحدة داين دان���ون �أن رئي�س ال���وزراء
بنيامني نتنياهو لن ينفذ على الأرجح تعهدا
انتخابيا ب�ضم امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف
ال�ضفة الغربية املحتلة حتى تك�شف الواليات
املتحدة خطتها لل�سالم بني الفل�سطينيني
والإ�رسائيليني واملعروفة �إعالمي ًا بـ«�صفقة
القرن» .وقال دانون لل�صحافيني ب�ش�أن وعد
نتنياهو االنتخابي« :ال �أظن �أننا �سنقوم ب�أي
خطوة قبل ن�رش اخلطة� ..سننتظر ونرى
اخلطة� .سننخرط يف هذا امل�سار و�سرنى
�إلى �أين يقودنا؟» ،وفقا لوكالة ال�صحافة
الفل�سطينية «�صفا».
و�أ�شار ال�سفري الإ�رسائيلي �إل��ى �أن اخلطة
�ستن�رش «يف القريب العاجل» ،يف فرتة متتد
على الأرج��ح بني مايو �إثر ت�سلم احلكومة
الإ�رسائيلية اجلديدة مهامها ،ونوفمرب مع
بدء مو�سم االنتخابات الرئا�سية الأمريكية.
ولفت دانون �إلى �أن م�صري االقرتاحات لن

• �أمين ال�صفدي

يتوقف على الرد الفل�سطيني فح�سب بل �أي�ض ًا
على موقف بلدان عربية �أ�سا�سية يف املنطقة
بينها م�رص والأردن ،على حد قوله.
وتابع « :خالل ال�سنوات الإحدى وال�سبعني
املا�ضية د�أب الفل�سطينيون على قول «ال».
هم يختارون اجل��واب ب��ـ«ال» ط��وال الوقت
ونحن نتوقع �أال يتغري موقفهم ،لكني ال �أعلم
ما �سيكون دور �رشكاء �آخرين يف املنطقة»،
على حد تعبريه .و�أو�ضح دانون �أنه «يجهل
ما �إذا كانت اخلطة الأمريكية �ستطالب بقيام
دولة فل�سطينية ،لكن ذلك يجب �أال يثني
الفل�سطينيني عن االنخراط يف املحادثات
ب�ش�أن هذه االقرتاحات».
من جانبه ،طلب الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س ،وكبار م�ساعديه� ،أم�س االول،
مبواقف �أوروبية ج��ادة يف مواجهة �صفقة
ال��ق��رن الأم�يرك��ي��ة املرتقبة لل�سعي حلل
ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي.
و�أك��د الرئي�س عبا�س ل��دى ا�ستقباله يف

المعارضة تخطر المجلس العسكري برؤيتها للعملية االنتقالية
�أعلن املجل�س الع�سكري االنتقايل
�أم�����س الأول ،اع��ت��ق��ال عبدالله
والعبا�س �شقيقي الرئي�س املخلوع
عمر الب�شري بتهمة «الف�ساد».
وق���ال املتحدث با�سم املجل�س
الع�سكري االنتقايل �شم�س الدين
الكبا�شي يف ت�رصيحات �صحافية
ان��ه «مت اعتقال �شقيقي الرئي�س
املخلوع عمر الب�شري عبدالله
والعبا�س وعدد من رموز النظام
ال�سابق فيما يجري البحث عن
الأ�سماء التي اختفت».
وا���ش��ار كبا�شي ال��ى ان املجل�س
الع�سكري امر بو�ضع القوات غري
النظامية املوالية حلزب الب�شري
حتت لواء اجلي�ش وال�رشطة و�إنه
جار ح�رص ممتلكاتها.
و�أكد �صدور قرار من رئي�س املجل�س
بتمديد وقف �إط�لاق النار «�إب��داء
حل�سن النوايا».
وعزل اجلي�ش الرئي�س عمر الب�شري
يف  11من ابريل بعد احتجاجات
اندلعت يف  19دي�سمرب وبلغت
ذروت��ه��ا باالعت�صام �أم���ام جممع
وزارة الدفاع يف  6من ابريل وما

• عبدالفتاح برهان

يف ال�����س��ودان اب�لاغ��ه��ا للمجل�س
الع�سكري االنتقايل ر�ؤيتها للفرتة
االنتقالية عرب ثالثة م�ستويات
لل�سلطة تعمل وف���ق الد�ستور
االنتقايل الذي متت �صياغته من قبل
قوى اعالن احلرية .وذكر التحالف
املعار�ض ان وفد ات�صال من قبل
قوى اعالن احلرية والتغيري ابلغ
قيادة املجل�س الع�سكري مبلخ�ص

لهذه الر�ؤية واخلطوات التي �سيتم
اتخاذها يف االيام التالية لعملية
ت�سلم ال�سلطة املدنية االنتقالية
ملقاليد احلكم يف البالد.
وا�ضاف ان ر�ؤية قوى اعالن احلرية
والتغيري تت�ضمن تكوين جمل�س
رئا�سي مدين من ممثلي قوى الثورة
ي�ضم ممثلني عن املجل�س الع�سكري
وجمل�سا ت�رشيعيا انتقاليا قوميا

من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم

م�صغرا وحكومة انتقالية مدنية
ب�صالحيات تنفيذية وا�سعة من
ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة امل�شهود
لها باخلربة املهنية والنزاهة
واال�ستقامة.
وا���ش��ار ال��ب��ي��ان ال��ى ��ض�رورة ان
متثل الن�ساء يف املجل�س ت�رشيعي
بن�سبة ال تقل عن  ٪ 40وي�ضم يف
تكوينه كل قوى الثورة من ال�شباب
والن�ساء ويراعى فيه التعدد الإثني
وال��دي��ن��ي وال��ث��ق��ايف ال�سوداين،
م�ضيفا ان ال�شخ�صيات املكونة
لهياكل ال�سلطة �سيجري االعالن
عنها الحقا بعد اكمال امل�شاورات.
وعزل اجلي�ش الرئي�س عمر الب�شري
يف  11م��ن اب��ري��ل احل���ايل بعد
احتجاجات اندلعت يف الـ  19من
دي�سمرب املا�ضي وبلغت ذروتها
باالعت�صام امام جممع وزارة الدفاع
يف ال�ساد�س من ال�شهر احلايل وما
زالت االحتجاجات م�ستمرة ،ويقول
قادتها انها لن تتوقف قبل ان ي�سلم
املجل�س الع�سكري االنتقايل احلاكم
ال�سلطة لقيادة مدنية قبل اجراء
انتخابات.

إجراءات قضائية بحق ناشري الخبر

الخارجية اللبنانية تنفي لقاء باسيل بمسؤول إسرائيلي
نفت م�صادر يف وزارة اخلارجية
اللبنانية «نفي ًا قاطع ًا» ما تداولته
و�سائل �إعالم ب�ش�أن لقاء جمع وزير
اخلارجية جربان با�سيل مب�س�ؤول
�إ�رسائيلي يف العا�صمة الرو�سية.
واعتربت امل�صادر هذا اخلرب «كالما
م�شبوها من ن�سج اخليال».
وق��ال م�ست�شار وزي��ر اخلارجية
وامل��غ�ترب�ين اللبناين �أن��ط��وان

ق�سطنطني �إن «خرب اللقاء املزعوم
بني با�سيل وم�س�ؤول �إ�رسائيلي
م�ضحك» .و�أ�ضاف �أن «اخلرب يهدف
�إل��ى النيل من املوقف اللبناين
املتم�سك باحلقوق وجهود با�سيل
ّ
ملواجهة قرارات ترامب» ،م�شددا
على «�أننا �سنبد�أ باتخاذ اجراءات
ق�ضائية بحق نا�رشي اخلرب الذي
ي�أتي �ضمن احلمالت املغر�ضة

�ضد لبنان» .وكان موقع «�إيالف»
ق��د نقل ع��ن م�صدر �أن «با�سيل
التقى م�س�ؤوال �إ�رسائيليا رفيعا
يف مو�سكو وبحث معه م�س�ألة
اخلالف على احلدود البحرية بني
البلدين» ،م�شريا �إلى �أن «اللقاء
دام نحو �ساعتني برعاية رو�سية،
وتباحث اجلانبان يف ق�ضايا تهم
البلدين منها امل�س�ألة ال�سورية

ون��ظ��ام الأ���س��د وم�س�ألة م�صانع
الأ�سلحة الإيرانية يف لبنان».
وح��م��ل امل�����س���ؤول الإ�رسائيلي
الوزير اللبناين ر�سالة �إلى رئي�س
اجلمهورية مي�شال ع��ون تفيد
ب�أن �إ�رسائيل ال ترى بلبنان عدوا
لها �إال �أنها لن تتوانى عن �رضب
م�صالح �إي���ران وح��زب الله يف
لبنان» .ح�سب املوقع.

مدينة رام الله ،ممثل �أملانيا لدى فل�سطني
كري�ستيان كالغز ،على �أهمية موا�صلة الدعم
الأوروب��ي ال�سيا�سي واالقت�صادي «حفاظ ًا
على حل الدولتني وفق ق��رارات ال�رشعية
الدولية».
وبح�سب وك��ال��ة الأن���ب���اء واملعلومات
الفل�سطينية الر�سمية «وف��ا»� ،أطلع عبا�س
ال�سفري الأملاين على �آخر م�ستجدات الأو�ضاع
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وت�شكيل احلكومة
الفل�سطينية اجلديدة.
و�أ�شاد عبا�س بالدعم الذي تقدمه �أملانيا
�سواء املبا�رش �أو عرب االحت��اد الأوروب��ي
لل�شعب الفل�سطيني لبناء م�ؤ�س�سات الدولة،
م�ؤكد ًا حر�ص فل�سطني على متتني العالقات
الثنائية مع �أملانيا ملا فيه م�صلحة ال�شعبني
ال�صديقني .وبح�سب الوكالة� ،أكد ال�سفري
الأمل��اين دع��م ب�لاده لتحقيق ال�سالم وفق
موقف االحتاد الأوروبي ،وموا�صلة �أملانيا
تقدمي الدعم لبناء امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية.

رئيس الوزراء اليمني :قدمنا تنازالت

السودان :اعتقال شقيقي البشير بتهمة الفساد
زالت االحتجاجات م�ستمرة ويقول
قادتها �إن��ه��ا ل��ن تتوقف قبل �أن
ي�سلم املجل�س الع�سكري االنتقايل
احلاكم ال�سلطة لقيادة مدنية قبل
�إجراء انتخابات.
ويطالب جتمع املهنيني ال�سودانيني
ال���ذي ي��ق��ود االنتفا�ضة بعملية
انتقال للحكم املدين والتي تت�ضمن
امل�شاركة يف املجل�س ال�سيادي
وحكومة مدنية ب�صالحيات وا�سعة
بجانب احلفاظ على «مكت�سبات
الثورة» بجانب تغيري �شامل لإنهاء
القمع العنيف للمعار�ضة وتطهري
البالد من الف�ساد واملح�سوبية
وتخفيف ازمة اقت�صادية تفاقمت يف
ال�سنوات الأخرية من حكم الب�شري.
ووع��د رئي�س املجل�س الع�سكري
االنتقايل عبدالفتاح الربهان فور
ت�سلمه ال�سلطة باجتثاث رموز
ومكونات النظام ال�سابق ،م�شريا
الى �أنه �سي�شكل حكومة مدنية متفق
عليها م��ن اجلميع خ�لال مرحلة
انتقالية متتد عامني كحد �أق�صى.
من جهة �أخرى� ،أعلنت قوى احلرية
والتغيري التي تقود االحتجاجات

باحتفاالت امل�ستوطنني اليهود
التي �ستقام يف بلدة �سب�سطية،
خالل عملية اقتحام نفذها اجلي�ش
الإ�رسائيلي للبلدة.
وقال رئي�س بلدية �سب�سطية حممد
ع���ازم يف ب��ي��ان� ،إن الع�رشات
من جنود االحتالل الإ�رسائيلي،
اقتحموا منازل املواطنني فجر
�أم�س ،وقاموا بتحذير املواطنني
م���ن امل�����س��ا���س �أو ال��ت��ع��ر���ض
للم�ستوطنني �أثناء االحتفاالت يوم
� 23إبريل احلايل يف البلدة بحجة

االعياد اليهودية.
على جانب �آخ���ر ،اطلقت قوات
االحتالل اال�رسائيلي �صباح �أم�س،
النار باجتاه ارا�ضي املواطنني
واملزارعني �رشق خانيون�س جنوب
قطاع غزة.
وق��ال��ت م�صادر فل�سطينية ،ان
قوات االحتالل اطلقت النار جتاه
املزارعني و�أرا�ضيهم �رشق بلدة
خزاعة �رشق خان يون�س جنوب
ق��ط��اع غ��زة ومل يبلغ ع��ن وقوع
ا�صابات يف �صفوف املزارعني.

إسرائيل :ضم أراضي الضفة الغربية

الصفدي :اجتماع ثالثي
بشأن مخيم الركبان
ك�شف وزير اخلارجية الأردين �أمين ال�صفدي �أم�س عن �أن اجتماعا ثالثيا قد
يعقد قريبا بني رو�سيا والأردن والواليات املتحدة ب�ش�أن خميم الركبان
لالجئني ال�سوريني.
وقال ال�صفدي ،على هام�ش م�شاركته يف فعاليات منتدى التعاون الرو�سي
العربي يف مو�سكو« :هناك حوار م�شرتك بني الأردن ورو�سيا والواليات
املتحدة ب�ش�أن خميم الركبان ،وقد التقينا بالفعل يف وقت �سابق،
ونخطط لعقد اجتماع ثالثي مماثل حول هذه الق�ضية قريبا» ،م�شددا على
�أن رو�سيا تلعب دورا مهما يف حل الأزمة ال�سورية.
و�أ�ضاف� ،أن ت�سوية هذه الأزمة امل�ستمرة منذ � 8سنوات ،دون م�شاركة
رو�سيا� ،أمر م�ستحيل ،داعيا جميع �أطراف النزاع �إلى الت�شاور وتن�سيق
�أعمالها مع مو�سكو.

• ت�شييع جثمان ال�شهيدة فاطمة �سليمان يف بيت حلم

• جربان با�سيل

طالب رئي�س ال��وزراء اليمني معني عبدامللك ،املجتمع
الدويل با�ستخدام لهجة تكون �أكرث و�ضوحا وحزم ًا ،فيما
يتعلق بعدم تنفيذ اتفاق �ستوكهومل .و�أ�ضاف عبدامللك ،يف
م�ؤمتر �صحايف عقده �،أم�س ،مع ال�سفري الأمريكي يف اليمن،
ماثيو تولر� ،إن الو�ضع الإن�ساين يف اليمن الآن متفاقم،
ب�سبب تعنت جماعة �أن�صار الله.
و�أكد �أن احلكومة ال�رشعية قدمت كافة التنازالت من �أجل
تنفيذ االتفاق و�آخرها املوافقة على تنفيذ املرحلة الأولى
من خطة �إعادة االنت�شار باحلديدة .و�أنهى اتفاق �ستوكهومل
�شهره الرابع دون حتقيق �أي نتائج �إيجابية جراء رف�ض
امل�سلحني لالن�سحاب من موانئ احلديدة وا�ستمرار خرق قرار
وقف �إطالق النار .وتطرق رئي�س حكومة اليمن �إلى الو�ضع
االقت�صادي وتفاقم الو�ضع الإن�ساين ،واملعاجلات التي
تقوم بها ال�رشعية ل�رصف مرتبات املوظفني .من جانبه
هدد ال�سفري الأمريكي لدى اليمن ماثو تولر ،جماعة �أن�صار
الله ب�أنهم لن يكونوا جزء ًا من م�ستقبل العملية ال�سيا�سية
باليمن .وذكر ال�سفري الأمريكي� ،أن هناك حالة �إحباط جراء
تعنت احلوثيني وت�أخرهم يف تنفيذ املهام املناطة بهم ب�ش�أن
اتفاق �ستوكهومل .وقال تولر� ،إن لدى وا�شنطن م�صالح
يف اليمن تتمثل يف التعاون مع حكومة قادرة على حماربة
الإرهاب والتطرف.

البرلمان العربي يدعو إلى التصدي
للتهديدات الخارجية

دعا رئي�س الربملان العربي ،م�شعل ال�سلمي� ،إلى املزيد من
التعاون بني الأمانة العامة جلامعة الدول العربية واملجال�س
الوزارية مع الربملان العربي .و�أطلع ال�سلمي الأمني العام
جلامعة الدول العربية �أحمد �أبو الغيط خالل االجتماع معه،
على ر�ؤية الربملان العربي وخطط عمله وحتركاته ب�ش�أن �أهم
الق�ضايا ،التي يعمل عليها الربملان العربي يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية وحقوق الإن�سان.
و�شدد على االهتمام اخلا�ص بالق�ضية الفل�سطينية ،واجلوالن
ال�سوري املحتل ،ومكافحة التطرف والإره��اب ،والت�صدي
لظاهرة الإ�سالموفوبيا ،و�سبل تعزيز الت�ضامن العربي ومواجهة
التحديات ،والت�صدي للتهديدات اخلارجية وحماوالت التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية.
و�رشح ال�سلمي للأمني العام خطط حترك الربملان العربي
لدعم التكامل االقت�صادي العربي ،وتقدمي تو�صيات ب�ش�أنها
من خالل درا�سة حتديات ا�ستكمال ال�سوق العربية امل�شرتكة،
و�سبل ت�سهيل التبادل التجاري الربي بني الدول العربية.

