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إيطاليا تطالب أوروبا بتحمل عبأ الالجئين
األمم المتحدة 120 :حالة اغتصاب جماعية في
جنوب السودان

ايطاليا – وكاالت

رف�ض��ت �إيطالي��ا ال�سماح ل�سفين��ة جتارية ترفع
علمها ب�إنزال مهاجرين �أنقذتهم وذلك يف مت�سك
وا�ضح ب�سيا�ستها املت�ش��ددة �إزاء الوافدين اجلدد
�إليه��ا بينم��ا تزي��د من ال�ضغ��وط عل��ى حلفائها
الأوروبي�ين لدفعه��م �إىل امل�شارك��ة يف حتم��ل
ع��بء ا�ست�ضاف��ة الالجئ�ين .وق��ال م�ص��در يف
وزارة الداخلية �إن �سفين��ة جتارية توفر �إمدادات
ملن�صات نف��ط قبالة ال�ساحل الليب��ي �أنقذت 66
مهاج��را ي��وم االثن�ين لكنه��ا تلق��ت طلب��ا بعدم
جلبه��م �إىل �إيطالي��ا .وق��ال وزي��ر النق��ل دانيلو
تونينيلي �إن املهاجرين ج��رى نقلهم �إىل �سفينة
تابع��ة خلف��ر ال�سواح��ل الإيط��ايل ي��وم الثالثاء.
وق��ال م�ص��در �إن��ه �سيج��ري نقله��م �إىل �إيطاليا
لكن امل�صدر ب��وزارة الداخلية مل ي�ؤكد ذلك وقال
امل�ص��در ب��وزارة الداخلية �إن ال�سفين��ة التجارية
انت�شل��ت املهاجري��ن رغ��م �إبالغها ب���أن قوارب
الدوريات الليبية يف طريقها لإعادتهم.
وت�أت��ي ه��ذه الواقع��ة قب��ل يومني م��ن اجتماع
لوزراء الداخلي��ة الأوروبيني يف مدينة �إن�سربوك
النم�ساوي��ة و�سي�سع��ى خالل��ه وزي��ر الداخلي��ة
الأملاين هور�ست زيهوف��ر للح�صول على موافقة
نظريه الإيط��ايل املنتمي لأق�ص��ى اليمني ماتيو
�سالفيني على ا�ستعادة املهاجرين الذين و�صلوا
�إىل حدود �أملانيا قادمني من �إيطاليا.
و�ساهمت احلكومة الإيطالية اجلديدة ،التي تولت
مهامه��ا يف �أول يونيو حزيران ،يف �إعادة ق�ضية
الهج��رة �إىل ج��دول الأعم��ال الأوروب��ي عندم��ا
�أغلق��ت موانئها يف وج��ه �سفن الإغاثة التي تنقذ
مهاجري��ن قبال��ة ال�ساح��ل الليبي .كم��ا ترف�ض
�إيطالي��ا حت��ى الآن ا�ستقب��ال املهاجري��ن الذين
جرت �إعادتهم من احلدود الأملانية.
ومن��ذ ع��ام � ،2014أق��دم �أك�ثر م��ن � 650أل��ف
مهاجر ،معظمه��م من �أفريقيا وال��شرق الأو�سط،
عل��ى رحل��ة عب��ور البح��ر املتو�س��ط يف ق��وارب
مكتظ��ة .وهل��ك الآالف منه��م لك��ن م��ن ج��رى
�إنقاذه��م نقل��وا �إىل �إيطالي��ا وانطل��ق الكث�يرون
منهم بعد ذلك �شماال �إىل دول �أوروبية �أخرى.

وا�شنطن – وكاالت  :حتدث تقرير جديد ملكتب حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة
عن العنف اجلن�سي ك�أداة للحرب يف جنوب ال�سودان .ووثق التقرير ال�صادر عن
مكتب حقوق الإن�سان ا�ستخدم العنف اجلن�سي ك�أداة حرب يف ال�رصاع بجنوب
ال�سودان .و�سجل التقرير �أكرث من  120حالة اغت�صاب جماعية لن�ساء وفتيات
واختط��اف الع��شرات غريه��ن .وج��اء يف التقرير ال��ذي �صدر الي��وم �أن بع�ض
حاالت االغت�صاب ال تتعدى �أعمارهم � 4سنوات.
و�أ�ض��اف التقري��ر" :تعر�ضت ام��ر�أة تبلغ من العمر  20عام��ا لالغت�صاب فيما
كان��ت ال ت��زال تنزف من الوالدة ،وقتل بع�ض م��ن قاوموا بالر�صا�ص .كما مت
اختط��اف م��ا ال يقل عن  132امر�أة وفتاة �أخرى" .واعت�بر التقرير �أن الأفعال
املوثقة "ت�شكل انتهاكات �صارخة حلق��وق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل
وترق��ى �إىل م�ست��وى جرائ��م احل��رب ،كما ح��دد التحقي��ق ثالث��ة �أ�شخا�ص قد
يتحملون الق�سم الأكرب من امل�س�ؤولية عن االنتهاكات املرتكبة".

قاض أميركي يمدد الموعد النهائي للم شمل
األطفال المهاجرين بعائالتهم
نيويورك – وكاالت منح قا�ض �أمريكي  ،الثالثاء� ،إدارة الرئي�س دونالد ترامب
املزي��د م��ن الوقت للم �شم��ل الأطفال املهاجري��ن الذين تبل��غ �أعمارهم خم�س
�سن��وات �أو �أق��ل م��ع �أ�رسهم .وجاء الق��رار بعد ت�رصيحات حم��ام للحكومة �أكد
فيها �أن �أكرث من ن�صف الأطفال البالغ عددهم  102قد يعودون لعائالتهم يف
الوقت املحدد املقرر ،الثالثاء .ويعد ه�ؤالء الأطفال من �ضمن �أكرث من 2300
عزلوا عن �أ�رسهم التي تواجه اتهامات بعبور احلدود ب�شكل غري قانوين.
وتق��ول العائالت املهاجرة �إنه��ا فرت من الفقر وعن��ف الع�صابات يف �أمريكا
الو�سطى .وقال االحتاد الأمريكي للحريات املدنية �إنه بعد االطالع على قائمة
ت�ض��م  102من الأطفال دون اخلام�سة ترعاه��م احلكومة �إنه " من املرجح �أن
�أق��ل م��ن ن�صف ه�ؤالء �سيلتق��ون بعائالتهم بحلول املوع��د النهائي املقرر يف
 10يوليو/مت��وز اجلاري" .وخالل جل�سة ا�ستماع قالت حمامية وزارة العدل
�سارة فابيان �إن " 54من الأطفال يجب �إعادتهم لوالديهم بحلول الثالثاء".
ويف اجلل�س��ة الت��ي عق��دت يف �س��ان دييغو� ،أق��رت القا�ضي��ة دانا �ساب��رو ب�أن
"بع�ض احلاالت �ست�ستغرق وقت ًا �إ�ضافي ًا للم ال�شمل".

اردوغان يعزز سلطاته التنفيذية بعدة
قرارات جديدة
تركي��ا – وكاالت ب��د�أ الرئي�س الرتكي ،رجب طي��ب �أردوغان ،يومه الأول ،يف
والية جديدة ،بعد تعزيز �سلطاته التنفيذية ب�إ�صدار عدد من القرارات التي تركز
على البنوك ،والنظام الرئا�سي اجلديد ،وكيفية تعيني امل�س�ؤولني.
ومن��ح �أردوغ��ان نف�سه �سلط��ة اختيار حماف��ظ البنك املرك��زي ونوابه ،وكذلك
�أع�ض��اء جلن��ة ال�سيا�س��ات النقدي��ة لل�سنوات الأرب��ع املقبلة .ون��شرت اجلريدة
الر�سمية الثالثاء مر�سوما رئا�سيا يق�ضي بتويل �أكرب نواب الرئي�س �س ًنا من�صب
الرئي���س بالوكال��ة ،يف حال��ة فراغ املن�ص��ب لأي �سبب ،حل�ين انتخاب رئي�س
مر�سوما �آخر يق�ضي بتعيني الفريق �أول يا�شار
جدي��د للبالد .و�أ�صدر �أردوغ��ان
ً
رئي�سا جدي ًدا للأركان العامة للقوات امل�سلحة ،خلفًا خللو�صي �آكار ،الذي
غولر ً
توىل حقيبة الدفاع يف الت�شكيلة الوزارية اجلديدة التي �أعلن عنها االثنني.
وع�ين االثن�ين  ،بعد �ساعات قليلة من �أدائه اليم�ين الد�ستورية لتويل من�صبه،
زوج ابنته براءت البريق ،وزيرا للخزانة واملالية .و�أدت تلك اخلطوة �إىل هبوط
حاد يف �سعر العملة الرتكية.

بومبيو :الروس خرقوا اتفاق خفض التوتر في جنوب سوريا
واشنطن – وكاالت

ق��ال وزير اخلارجي��ة الأمريكي ،ماي��ك بومبيو� ،إن
رو�سي��ا خرق��ت االتف��اق مع ب�لاده ب�ش���أن اجلنوب
ال�سوري ،حيث �شنت �أخريا حملة مع النظام ال�سوري
 .وق��ال بومبي��و" :كان لدين��ا اتف��اق م��ع الرو���س
ب�ش���أن عدم تقدمهم باجت��اه اجلنوب .فهناك منطقة
خف���ض التوت��ر الت��ي واف��ق عليه��ا الرو���س ،لكنهم
الي��وم خرقوه��ا بو�ض��وح" .و�أ�ض��اف" :نعم��ل م��ع
كاف��ة الأط��راف املعني��ة حل��ث الرو���س وال�سوريني
والإيراني�ين للوف��اء بتعهداتهم ال�سيا�سي��ة" ،م�شددا

على �ضورة توا�ص��ل امل�ساعي للدفع قدما بالعملية
ال�سيا�سية حلل الن��زاع ال�سوري .ومع تقدم احلكومة
يف املناطق التي ت�سيطر عليها املعار�ضة يف مدينة
درع��ا ،يبدو �أنه��ا تكثف �ضغوطها عل��ى املعار�ضة
حت��ى بع��د االتف��اق معه��ا عل��ى ��شروط الت�سلي��م
الأ�سب��وع املا�ض��ي .وحتكم ق��وات النظ��ام ال�سوري
قب�ضته��ا كذل��ك على املنطقة احلدودي��ة مع الأردن
�إىل ال��شرق من مدينة درعا .و�سل��م اجلي�ش ال�سوري
احل��ر املعار���ض ،ال��ذي كان يوما م��ا مدعوما من
الغ��رب ،معظم املنطقة مع الأ�سلح��ة الثقيلة للنظام
بع��د اتف��اق ت�سليم �أب��رم اجلمع��ة املا�ض��ي .وبدعم

جوي رو�سي ،حققت قوات النظام ن�رصا ا�سرتاتيجيا
يف هج��وم ا�ستم��ر  20يوما ،بال�سيط��رة على معرب
ن�صيب -جابر وهو معرب جتاري حيوي �سيطر عليه
املعار�ضون ملدة ثالث �سنوات.
وع��ن تراجع اجلماعات امل�سلح��ة التي كانت تتلقى
الدع��م من الواليات املتحدة يف جنوب �سوريا ،قال
بومبيو" :الو�ضع �صعب للغاية" يف املنطقة.
وتاب��ع" :م��ن منظ��ور الوالي��ات املتح��دة ،علين��ا
التو�ص��ل �إىل ح��ل �سيا�س��ي يف �سوريا .ح��ل يعك�س
تن��وع الدولة ال�سورية .نح��ن ن�سعى لتهيئة الظروف
حلل �سيا�سي".

حقول البطاطا تلهي كيم جونغ أون عن لقاء بومبيو!
بروكسل – وكاالت

حتدث��ت و�سائل الإعالم الكورية ال�شمالية ب�إ�سهاب عن ان�شغال
الزعي��م كي��م جون��غ �أون بتفق��د حق��ول البطاط��ا يف مقاطع��ة
�شا�سع��ة ،ملمح��ة �إىل �أن ذل��ك حال دون لقائ��ه وزير اخلارجية
الأمريك��ي مايك بومبيو .و�أو�ضحت وكال��ة ال�صحافة الفرن�سية
�أن و�سائ��ل الإعالم الكوري��ة ال�شمالية تب��د�أ يف العادة ن�رشاتها
وافتتاحياته��ا بتغطي��ة �أخب��ار الزعيم كيم جون��غ �أون ،م�شرية
�إىل �أن غي��اب كي��م مل��دة �سبعة �أي��ام عن الأخب��ار ،مبا يف ذلك

خالل حلول بومبيو �ضيفا على بيونغ يانغ� ،أثار تكهنات حول
م��كان تواجده .هذا اللغز ،حلّته وكالة الأنباء املركزية الكورية
ال�شمالي��ة ،حيث بثت ما ال يقل ع��ن �أربعة تقارير ب�ش�أن زيارته
�إىل مقاطعة �ساجميون ،النائية وال�شا�سعة والواقعة على احلدود
ال�صيني��ة ،م�شفوع��ة بتفا�صي��ل �أكرث م��ن املعتاد �أثن��اء تغطية
مث��ل هذه الن�شاط��ات "امليدانية والتوجيهي��ة" .و�أوفت الوكالة
الر�سمي��ة الكوري��ة عل��ى �سبيل املث��ال خالل تغطيته��ا زيارات
كي��م التفقدية قائل��ة� ،إن كيم خالل تفقده حقال لزراعة البطاطا
يف جونغهون��غ ،مل يع��ط تعليماته فقط بزراع��ة �أ�صناف عالية

الإنت��اج ،بل و�ش��دد على "�إدخال �أ�صن��اف خمتلفة طيبة املذاق
ت�ضمن ج��ودة م�أكوالت البطاطا املعاجلة م��ن ناحية الإنتاج،
وبالت��ايل رفع نوعية �إنتاج البطاطا" .ومل حتدد الوكالة تاريخ
تل��ك الزي��ارة� ،إال �أن كيم يون��غ �شول� ،أكرب و�أه��م م�ساعدي كيم
جون��غ �أون ق��ال �أمام مبعوث كوري جنوب��ي الأ�سبوع املا�ضي
�إن الزعي��م يف زي��ارة تفقدي��ة �إىل "منطق��ة حملي��ة" .و�أج��رى
وزي��ر اخلارجية الأمريكي مايك بومبي��و زيارة �إىل بيونغ يانغ
يومي اجلمع��ة وال�سبت� ،سعيا للح�صول عل��ى تفا�صيل تنفيذية
لالتف��اق عل��ى نزع ال�س�لاح النووي ال��ذي مت التو�ص��ل �إليه يف

القم��ة التاريخية ال�شه��ر املا�ضي بني كي��م والرئي�س الأمريكي
دونال��د ترام��ب يف �سنغافورة .والالف��ت �أن البيت الأبي�ض كان
ق��د �أعل��ن يف وق��ت �ساب��ق �أن بومبي��و �سيلتق��ي كي��م ،لكن ذلك
اللق��اء مل يلتئ��م ،والتق��ى رئي���س الدبلوما�سي��ة الأمريكية فقط
بكي��م يون��غ �شول� ،أه��م م�ساعدي كي��م .مع ذلك �أك��د بومبيو �أن
املحادث��ات حترز تقدما� ،إال �أنه مبج��رد �أن غادر البالد ،وبخته
وزارة اخلارجي��ة الكورية ال�شمالي��ة ،منددة مبطالبه "الأحادية
وال�شبيه��ة بعقلي��ة الع�صابات" ولعدم تق��دمي اجلانب الأمريكي
�أية خطوات ملمو�سة.

الهيروين ينمو في موزنبيق
مابوت��و – وكاالت  ":مير عرب موزمبيق كل عام حوايل
 40طن��ا من خم��در الهريوين ،وهو بهذا يعد ثاين �أكرب
م��ادة م�ص��درة يف البالد ،يف جت��ارة �أنع�شه��ا ا�ستخدام
تطبيق��ات الهواتف املحمولة ،بح�سب م��ا يقوله املحلل
املوزمبيق��ي جوزي��ف هانل��ون .وتع��د موزمبي��ق الآن
حمط��ة مهم��ة ملهرب��ي الهريوي��ن الذي��ن ي�ستخدم��ون
م�س��ارات ملتوي��ة م��ن �أج��ل و�ص��ول منتجه��م م��ن
�أفغان�ست��ان �إىل �أوروبا ،وذلك ب�سب��ب ت�شديد القيود على
الط��رق املبا�رشة .ويبد�أ م�س��ار الهريوين من �أفغان�ستان
�إىل ال�ساح��ل اجلنوبي الغرب��ي يف باك�ستان ،ومن هناك
ي�ؤخذ بقوارب خ�شبية يبلغ طول الواحد  20مرتا ،وتعمل
مبح��رك �أو اثنني� ،إىل منطقة قريبة من ال�ساحل ال�شمايل
ملوزمبي��ق .وتتوق��ف القوارب قبال��ة ال�ساحل ،ثم يحمل
الهريوي��ن يف ق��وارب �أ�صغ��ر �إىل ال�شاط��ئ ،حيث يجمع
وينق��ل بعد ذل��ك �إىل م�ستودعات .وهن��اك ينقل بوا�سطة
�شاحن��ات �صغ�يرة� ،إىل م�ساف��ة تبل��غ  3000ك��م ع�بر
طري��ق ب��ري �إىل جوهان�سبريغ ،ومن هن��اك تنقله �سفن
�إىل �أوروب��ا .ويحمل كل قارب حوايل طن من الهريوين،
وي�ص��ل ق��ارب واح��د �إىل �ساح��ل موزمبي��ق كل �أ�سبوع،
فيم��ا عدا فرتة الرياح املو�سمية ،وهذا يعني و�صول 40
�شحن��ة كل عام .وت�أتي كميات م��ن الهريوين �أي�ضا عرب
حاوي��ات �إىل مينائي "ناكاال" و"بايرا" حيث تخب�أ بني
الب�ضائ��ع الأخ��رى ،مث��ل الغ�ساالت .ويعني ه��ذا �أن 40
طن��ا م��ن الهريوين متر ع�بر البالد كل ع��ام ،بح�سب ما
يقول��ه خ�براء .وتقدر قيم��ة كل طن بح��وايل  20مليون
دوالر عند هذه النقطة من عملية التهريب ،مما ي�شري �إىل
�أنها الهريوين هو ثاين �أكرب مادة م�صدرة بعد الفحم.

تقرير فرنسي يكشف تفاصيل خطة كوشنر "الصادمة"
باريس – وكاالت
نشر موقع ""Mediapart
الفرنسي تقريرا كشف فيه
تفاصيل خطة مستشار
الرئيس األمريكي وصهره
جاريد كوشنر ،التي وصفها
الموقع بـ"الصادمة" .ووصف
التقرير ،الذي نشره الموقع
الفرنسي ،الخطة التي يعمل
عليها كوشنر للتوصل
إلى "صفقة القرن" بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين،
بأنها تنحاز بشكل كبير إلى
الجانب اإلسرائيلي ،متجاهلة
المكاسب التي تحققت
خالل عقدين من المفاوضات
بين الطرفين ،والمعطيات
التاريخية ،عالوة على السياق
الجيوسياسي.

وب�ّي� املوقع �أن "م��شروع ه��ذه ال�صفقة قد
نّ
�صمم ب�ش��كل �أ�سا�سي من قبل ثالثة �أ�شخا�ص
وه��م كو�ش�نر وجي�س��ون غرينب�لات و�سف�ير
الوالي��ات املتح��دة ل��دى �إ�رسائي��ل ديفي��د
فريدم��ان ،بينم��ا ال ميتل��ك ه��ذا الثالثي �أي
خ�برة دبلوما�سية وال معرف��ة بخ�صو�صيات
املنطقة العربية� ،إذ �أنهم لي�سوا مدركني �سوى
للم�صالح الإ�رسائيلية".
وتت�ض��ح من خالل الت�رسيب��ات الدبلوما�سية
ملح��ة �أولية عن ما و�صفها التقرير" ،الوثيقة
ال�صادمة" ،التي تتمث��ل �أوىل �أ�سا�سياتها يف
ع��دم �إ�شارته��ا ب�ش��كل مبا�رش �إىل ح��ل قيام
دولت�ين .وب��دال من ه��ذا احلل ،تق�ترح خطة
كو�شرن� ،أن تكون ال�ضفة الغربية "�شبه دولة"
منزوعة ال�س�لاح ،وذات �سيادة حمدودة ،ولن
تكون عا�صمتها القد�س.
ولن يت��م االعتم��اد على ح��دود �سنة 1967
لو�ضع ح��دود الكي��ان الإقليم��ي الفل�سطيني
ال��ذي �سيت��م �إن�شا�ؤه ،كم��ا لن تك��ون القد�س
عا�صمة لهذه "�شبه الدولة" ،بل تقرتح اخلطة
اتخاذ بل��دة �أبو دي�س الواقع��ة �رشق القد�س،
موقعا لعا�صمته��ا امل�ستقبلية ،وفقا ملا ورد
يف ه��ذه اخلطة .و�أف��اد املوقع �أن��ه بالن�سبة
لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،فاخلطة على
م��ا يب��دو ال تقب��ل بعودته��م �إىل ديارهم ولو
ب�شكل رمزي ،بل تفرت���ض �أن تتم ت�سوية هذا
امللف عن طريق دفع منحة اال�ستقرار يف بلد

املنف��ى �أو �إعادة التوط�ين يف بلد �آخر ،بدعم
م��ايل من دول اخلليج .وتتحدث اخلطة �أي�ضا
عن حل��ول لقطاع غزة الذي يع��اين �أو�ضاعا
اجتماعي��ة واقت�صادي��ة كارثي��ة يف ظ��ل
ا�ستمرار احل�صار ،مركزة على �رضورة تقدمي

امل�ساعدة الإن�ساني��ة ل�سكان القطاع .وح�سب
م��شروع كو�ش�نر ،يج��ب �أن تلب��ي الدفوعات
الأوىل ،الت��ي مل حت��دد ط��رق وتواريخ دفعها
بو�ض��وح ،االحتياج��ات امللح��ة و�أن ت�ستثمر
يف تهدئ��ة الو�ض��ع الأمني وتوف�ير الكهرباء

وخل��ق من��اخ مالئم للنظ��ر يف خط��ة البيت
الأبي���ض اجلديدة بخ�صو���ص ال�رشق الأدنى.
وخالل ا�ستثمار جديد ت�صل قيمته �إىل مليار
دوالر ،على �أن تدعمه الدول اخلليجية �أي�ضا،
حت��دث فري��ق كو�شن�ير ع��ن �إن�ش��اء "منطقة

ح��رة" ظل و�ضعها القان��وين غام�ضا �إىل حد
الآن ،يف مدين��ة �سين��اء امل�رصية ،بني حدود
غزة ومدينة العري�ش امل�رصية.
وبح�س��ب املوق��ع الفرن�س��ي� ،ست�شم��ل ه��ذه
املنطقة حمط��ة لتحلية مي��اه البحر وحمطة
توليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقة
ال�شم�سية ،ف�ضال ع��ن خم�س مناطق �صناعية
�سيعم��ل فيه��ا �آالف الأ�شخا���ص .كما �ست�ضم
�أي�ض ًا ميناء ،يحل حمل امليناء الذي مل ت�سمح
�إ�رسائيل �أبدا ببنائه يف غزة ،ومطارا دوليا.
ووفق ًا للتقرير الفرن�س��ي ،قوبلت هذه اخلطة،
بتحفظات وقلق حتى من احلكومات العربية
التي لها عالقات جيدة مع الواليات املتحدة،
ما ع��زاه التقرير قبل كل �ش��يء �إىل "�صعوبة
ت�سوي��ق ه��ذه ال�صفقة املنقو�ص��ة واملجحفة
لل�شارع العربي".
وح�س��ب التقرير �أي�ض�� ًا ،ف�إن م��صر والأردن
دع��وا ممثل��ي ترام��ب �إىل ��ضرورة ال�تروي
ب�ش���أن تطبي��ق ه��ذه اخلط��ة ،فيم��ا �أع��رب
العاه��ل الأردين عب��د اهلل الثاين ،عن قلقه من
ا�ستنتاج��ه �أن��ه با�ستثناء امل��ال ،مل تت�ضمن
اخلطة �أي اقرتاحات حلول لق�ضية الالجئني.
�أم��ا العاه��ل ال�سعودي امللك �سلم��ان بن عبد
العزي��ز ،فقد عرب من جانبه عن عدم موافقته
ال عل��ى اخلطة الأمريكية وال على الدعم الذي
منحه ابنه ووويل عهده حممد لهذا امل�رشوع،
ال��ذي يتعار���ض ب�ش��كل ت��ام م��ع املب��ادرة
العربية ،املطروحة ع��ام  2002با�سم امللك
ال�سعودي.

