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ــامعة
رغبتهم في سماع الصوت اآلخر»ِّ ،
مكررًا
وصف مشروع البروتوكول ال��ذي قدمته
اللجنة الوزارية العربية الذي ينظم عمل
بعثة امل��راق�ب�ين ال�ع��رب ب��أن��ه «ب��روت��وك��ول
ّ
إذع � � � � ��ان ،ألن ف� �ي ��ه م� �س ��اس ��ًا ب �س �ي��ادت �ن��ا
ّ
ال��وط�ن�ي��ة» .وج ��دد ال��وزي��ر اإلص� ��رار على
ّ
ال�س�ي��ر ف��ي خ��ط��ة ق �ي��ادت��ه إلن �ه��اء األزم ��ة،
و«السير قدمًا في اإلص�لاح��ات والجدية
ف��ي ال�ح��وار الوطني ال��ذي ل��ن ي�ك��ون فقط
بني السلطة واملعارضة ،ألن هناك ماليني
الشعب السوري لديهم مطالب ويجب
من ّ
أن ي�م��ث�ل��وا ف��ي ال� �ح ��وار ،وم ��ن ل��دي��ه روح
وط�ن�ي��ة وي �ح��رص ع�ل��ى ال�ب�ل��د ف�ل�ي��دع إل��ى
ال �ح��وار» .وع��ن ه��ذا امل��وض��وع أيضًا اتهم
امل �ع �ل��م ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ب��ال �ع�م��ل على
ت �ح��ري��ض امل �ع��ارض��ة ،م��ن خ�ل�ال «س�ح��ب
معارضة الداخل إلى القاهرة ونقلها من
عاصمة إلى أخرى» .واختصر رؤية بالده
ل �ل �م��وق��ف ال �ع��رب��ي ب��ال �ق��ول إن «ال �ج��ان��ب
ال �ع��رب��ي ب ��ات واض� �ح ��ًا :ي��ري��د ح � ��وارًا في
القاهرة وحكومة وح��دة وطنية ومرحلة
ان �ت �ق��ال �ي��ة ،وه� ��ذا م ��رف ��وض .أم ��ا ف��ي ح��ال
ح�ص��ول ح��وار يشترك فيه الجميع ،فقد
يحصل اتفاق على حكومة وحدة وطنية
ولكن بعد الحوار».
أم� ��ا ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال��وض��ع امل �ي��دان��ي،
ف �ق��د ج ��زم امل �ع �ل��م ب ��أن ال �ج �ي��ش ال �س��وري
«ي �ق��وم بمهماته ع�ل��ى أك�م��ل وج ��ه .ومنذ
ت �س �ع��ة أش �ه��ر ح �ت��ى ال� �ي ��وم ل ��م ي�س�ت�خ��دم
مدفع دبابة واحدة أو طائرات أو أسلحة
ثقيلة ،ب��ل أسلحة ف��ردي��ة .وال �ي��وم معظم
امل��دن أصبح فيها ق��وات لحفظ النظام».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ب�ش��أن ت�ص��ري��ح نظيره
الفرنسي آالن جوبيه ال��ذي رأى أن «أي��ام
ال�ن�ظ��ام (ال �س��وري) ب��ات��ت م �ع��دودة» ،ق��ال
املعلم «أقول له عيش وبتشوف ،إذا كتب
له الله طول العمر».
(سانا ،يو بي آي)

ع �ل��ى ض � ��رورة أن ت �ق��وم ال� � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
بنفسها بتسوية الوضع في سوريا من
دون ت��دخ��ل خ ��ارج ��ي ،وذل� ��ك ف��ي تعليق
ل� � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ة ع �ل��ى ق ��رار
ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ف ��رض ع�ق��وب��ات
اق �ت �ص��ادي��ة ع �ل��ى س ��وري ��ا .ول �ف��ت ال�ب�ي��ان
إل� ��ى أن «األول � ��وي � ��ة ت �ت �م �ث��ل ف ��ي ال �ح �ف��اظ
على وح��دة أراض��ي س��وري��ا وسيادتها».
وقد صدر موقف مشابه أيضًا عن وزارة
الخارجية الصينية.
داخ�ل�ي��ًا ،ع�ق��دت اللجنة ال��وط�ن�ي��ة املكلفة
ب ��إع ��داد م �ش��روع دس �ت��ور س� ��وري ج��دي��د
اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا األول أم� � � ��س ،درس� � � ��ت ف �ي��ه
ّ
املسودة األولى ملشروع
«صياغة جزء من
ال��دس�ت��ور ال��ذي أن�ج��زت��ه ال�ل�ج��ان الفرعية
املتخصصة» ،وفق ما كشف عنه املتحدث
ال��رس �م��ي ب��اس��م ال �ل �ج �ن��ة س ��ام دل ��ة ال ��ذي
ج��زم ب��أن ال��دس�ت��ور ال�ج��دي��د «ال يتضمن
مادة شبيهة باملادة الثامنة من الدستور
ال �ح ��ال ��ي» ،ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر ح ��زب «ال �ب �ع��ث»
الحزب القائد للدولة واملجتمع.
ش �ع �ب �ي ��ًا ،ش � �ه ��دت م� � ��دن دم � �ش ��ق وح �ل��ب
والحسكة ودي��ر ال��زور والرقة والسويداء
وم �ش��رف��ة ح �م��ص وط ��رط ��وس ت �ظ��اه��رات
مل� ّ
�ؤي��دي ال �ن �ظ��ام ال��ذي��ن ه��اج �م��وا ق ��رارات
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع ��رب �ي ��ة .أم � ��ا م �ي ��دان �ي ��ًا ،ف�ق��د
أفادت وكالة األنباء السورية «سانا» عن
تشييع « 14شهيدًا م��ن عناصر الجيش
اس �ت �ه��دف �ت �ه��م امل� �ج� �م ��وع ��ات اإلره ��اب� �ي ��ة
املسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني
في ري��ف دمشق وحمص وح�م��اة» .كذلك
ت �ح��دث��ت م � �ص ��ادر رس �م �ي��ة ع ��ن ان �ف �ج��ار
س� �ي ��ارة م �ف �خ �خ��ة أم � ��ام م �ط��ران �ي��ة ال� ��روم
األرث��وذك��س ف��ي مدينة ال�لاذق�ي��ة .ب��دوره،
أعلن «املرصد السوري لحقوق اإلنسان»
امل� �ع ��ارض أن «ث �م��ان �ي��ة أش �خ ��اص ق�ت�ل��وا
ب� ��رص� ��اص ق � � ��وات األم � � ��ن وال� �ج� �ي ��ش ف��ي
حمص وحماة وريف دمشق».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

شركات التأمني
تبحث عن معيدين جدد لبوالصها
تنال العقوبات املفروضة
على سوريا من جميع
القطاعات ،وبينها التأمني،
الذي يواجه مشاكل مع
معيدي التأمني ،وغالبيتهم
أوروبيون
السلاخ
روله ّ
ل � ��ن ت � �ك� ��ون أوض� � � � ��اع ش � ��رك � ��ات ال� �ت ��أم�ي�ن
ً
ال � �س� ��وري� ��ة أف � �ض� ��ل ح � � ��اال م � ��ن ق �ط ��اع ��ات
االق �ت �ص ��اد األخ� � ��رى ف ��ي ظ ��ل ال �ع �ق��وب��ات
ال ��دول� �ي ��ة وال �ع ��رب �ي ��ة ،وال س �ي �م��ا ف ��ي م��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب �ت �ع��اط��ي ه � ��ذه ال � �ش� ��رك� ��ات م��ع
األس� ��واق ال �خ��ارج �ي��ة؛ ف�ك��ل ش��رك��ة تأمني
ت �ح �ت��اج إل� ��ى م �ع �ي��د ت��أم�ي�ن ف ��ي ال �خ��ارج
ي � �ق� � ّ�دم ل �ه ��ا ال �ت �غ �ط �ي��ة ل �ل�أخ � �ط ��ار ،وه ��ي
تواجه صعوبة اليوم في إع��ادة تجديد
االت�ف��اق�ي��ات م��ع ش��رك��ات إع ��ادة ال�ت��أم�ين،
وال س�ي�م��ا األوروب� �ي ��ة ،ال�ت��ي ب ��دأت ترفع
الصوت للمطالبة بوضع شروط جديدة
ُوإضافية عن السنوات السابقة ،جراء ما
فرض على سوريا من عقوبات اقتصادية
ّ
م��ن ج�ه��ة ،إض��اف��ة إل��ى أن منطقة الشرق
األوس��ط ،وم��ن ضمنها سوريا أصبحت
من املناطق ذات األخطار املرتفعة ،ما زاد
من حذرها في تقديم التغطيات املطلوبة
ل�ل�أخ �ط ��ار .وال ُي �خ �ف��ي م ��دي ��رو ش��رك��ات
التأمني قلقهم إزاء ما ستكون عليه ردود
أف�ع��ال ش��رك��ات إع ��ادة ال�ت��أم�ين النهائية،
وم �ع �ظ �م �ه��ا أوروب� � � �ي � � ��ة ،ت � �ج� ��اه ت �ج��دي��د
ع �ق��وده��م م ��ع س� ��وق ال �ت��أم�ي�ن ال� �س ��وري،
ّ
وخ�ص��وص��ًا أن ال�ش��رك��ات ال�س��وري��ة ترى
أن ب�ح�ث�ه��ا ع ��ن ش ��رك ��ات إع� � ��ادة ج��دي��دة
سيستغرق وق �ت��ًا؛ ف��إي�ج��اد ش��رك��ة واح��د
ف��ي ال �س��وق ال��روس��ي اح �ت��اج إل ��ى ش�ه��ر،
كذلك فإن جهات اإلعادة التي لم تتعامل
في السابق مع سوريا قد ترى أنها غير
م �ض �ط��رة إل� ��ى دخ � ��ول ال� �س ��وق ال �س��وري

حاليًا وتحمل أخطارًا عالية .هذا إضافة
إلى ما يمكن أن تواجهه شركات التأمني
م��ع ش��رك��ات اإلع ��ادة م��ن تكبد ال�ت��زام��ات
إض ��اف� �ي ��ة إن ك ��ان ��ت ب��ول �ي �ص��ة ال �ت��أم�ي�ن
تعود ألحد األسماء التي فرضت عليها
عقوبات من الخارج.
وي� �ش ��رح امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ش��رك��ة «آروب»
للتأمني ،بشار الحلبي ،طبيعة الشروط
الجديدة التي تفرضها شركات اإلع��ادة
م ��ع س ��ري ��ان م��وع��د ت �ج��دي��د االت �ف��اق �ي��ات
اب�ت� ً
�داء من نهاية الشهر العاشر .ويقول
إن «ش ��رك ��ات ال �ت��أم�ي�ن ت��دخ��ل ع � ��ادة في
اتفاقيات اإلعادة مع نوعني من املعيدين،
إحداهما تسمى االتفاقية امللزمة وتكون

شركات اإلعادة تريد
إلغاء الشرط المتعلق
بتغطية أعمال الشغب
واالضطرابات

م��ع ال �ج �ه��ة األك �ب��ر وت �ك��ون ل �ه��ا ال�ح�ص��ة
العظمى ف��ي ال �س��وق ،وي��أت��ي م��ن خلفها
معيدون آخرون تتوزع بينهم الحصص
األص �غ��ر وي� ��راوح ع��دده��م ب�ين خ�م��س أو
س��ت ش ��رك ��ات» .وي�ض�ي��ف ال�ح�ل�ب��ي« :ك��ي
يتمكن ال�س��وق م��ن تقديم رؤي��ة واضحة
ع ��ن ال �ش �ك��ل ال �ج��دي��د ل �ع �ق��ود ات �ف��اق �ي��ات
ش ��رك ��ات ال �ت ��أم�ي�ن م ��ع امل �ع �ي��دي��ن ع�ل�ي�ن��ا
االنتظار ما يقارب عشرين يومًا» ،قبل أن
يشير إلى أنه «في كل األح��وال ،نحن في
شركات التأمني السورية ،قمنا بتجهيز
ال� �ب ��دائ ��ل إن رف� �ض ��ت ش� ��رك� ��ات اإلع � � ��ادة
األوروب�ي��ة تجديد اتفاقياتها ،وأجرينا
اتصاالتنا باألسواق اآلسيوية والعربية،
واألخيرة هي أول البدائل املتاحة» .لكنه
أضاف أن «بعض الشركات لم تعبر حتى
اآلن عن مواقفها من السوق السوري».
وع� ��ن ال �ب �ن��ود اإلض ��اف �ي ��ة ف ��ي ات �ف��اق �ي��ات
ش��رك��ات اإلع � ��ادة ،ي �ق��ول إن «امل�ع�ل��وم��ات
األول �ي ��ة ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ش��رك��ات اإلع� ��ادة
الراغبة في تجديد االتفاقيات تريد إلغاء
ال�ش��رط املتعلق بتغطية أع�م��ال الشغب
واالضطرابات من بوالص املمتلكات».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي �ق��ول امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ش��رك��ة
العقيلة للتأمني التكافلي ،فراس العظم،
ّ
إن «الجديد ال��ذي الحظناه من املعيدين
ف ��ي ش � ��روط ع �ق��ود اإلع � � ��ادة ه ��و طلبهم
ألم��ور ل��م نعتدها ف��ي ال�س��اب��ق ،ك��إدخ��ال
ش� � ��رط ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات ،م � ��ا ي �ع �ن ��ي ح �م��اي��ة
املعيد لنفسه إن أصدر البلد األم لشركة
إع��ادة التأمني قوانني معينة سيلتزمها
امل �ع �ي��د وي�ط�ب�ق�ه��ا ع �ل��ى ال �ع �ق��ود امل��وق�ع��ة
م��ع ش��رك��ات �ن��ا ،وي �ش �م��ل ذل ��ك ال�ع�ق��وب��ات
ّ
ضد أشخاص فرضت عليهم عقوبات».
ويضيف أن «األم��ر اآلخ��ر ال��ذي يمكن أن
ُيفرض على الشركات يتعلق ب��أن تكون
كل املطالبات السابقة لتغطيات تأمينية
غ �ي��ر م ��دف ��وع ��ة ،ب ��ل ت ��وض ��ع ف ��ي ح �س��اب
خ ��اص ري�ث�م��ا ت�ت�غ�ي��ر ال �ق��وان�ي�ن ،حينها
ستدفع األم��وال امل��ودع��ة في الحسابات،
وال �ج��ان��ب ال�س�ل�ب��ي ف��ي ه ��ذا ال �ش��رط هو
ش �م��ول �ي �ت��ه ألن � ��ه ق ��د ي �ض��م أي ن � ��وع م��ن
العقوبات».

«جيش األسعد» ّ
ينسق مع «الوطني» وبلحاج
كشف املجلس الوطني السوري ،أمس،
النقاب ع��ن ل�ق��اء ،غير محدد التاريخ،
ت� ��م ب�ي��ن وف � ��د م� ��ن امل� �ج� �ل ��س ،ب��رئ��اس��ة
ب � ��ره � ��ان غ � �ل � �ي� ��ون ،وق � � �ي� � ��ادة ال �ج �ي��ش
السوري الحر ،برئاسة رياض األسعد،
ح�ي��ث ت��م االت �ف��اق ع�ل��ى ت�ش�ك�ي��ل لجنة
مشتركة تعنى بالتنسيق في الحراك
امليداني واإلغاثة واإلع�لام والعالقات
ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ،ب � ��ال� � �ت � ��زام � ��ن م� � ��ع ن �ش��ر
ص�ح�ي�ف��ة «دي �ل��ي ت �ل �غ��راف» م�ع�ل��وم��ات
ع��ن م�ب��اح�ث��ات أج��راه��ا ق��ائ��د امل�ج�ل��س
ال�ع�س�ك��ري ف��ي ط��راب�ل��س ع�ب��د الحكيم
ب �ل �ح��اج م ��ع ق � ��ادة «ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ال� �ح ��ر» ت �ط��رق��ت إل� ��ى م �س��أل��ة «إرس � ��ال
مقاتلني ليبيني لتدريب جنوده».
ووف �ق��ًا ل�ب�ي��ان ن�ش��ره امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
ال � �س� ��وري ،ع �ل��ى ص �ف �ح�ت��ه ع �ل��ى م��وق��ع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي «ف��اي �س �ب��وك»،
ات� �ف ��ق ال � ��وف � ��دان ع� �ل ��ى ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
مشتركة من الجانبني تعنى بالتنسيق
ف��ي مسائل ال�ح��راك امل�ي��دان��ي واإلغ��اث��ة
واإلع�ل�ام وال�ع�لاق��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ،على
أن تباشر اللجنة عملها على ال�ف��ور،
وم��ن امل�ق��رر أن يعقد ال�ط��رف��ان ل�ق��اء ات
دورية بهدف تعزيز الرؤى السياسية

املشتركة.
وأك��د غليون اع�ت��زاز املجلس الوطني
«ب� ��ال � �ض � �ب� ��اط وال � �ج � �ن � ��ود ال� �س ��وري�ي�ن
ال��ذي��ن ان �ح��ازوا إل��ى ص�ف��وف شعبهم،
وت� �ق ��دي� �م� �ه ��م ال� �ت� �ض� �ح� �ي ��ات ل �ح �م��اي��ة
امل �ت �ظ��اه��ري��ن وامل��دن �ي�ي�ن» ،م �ش �ي �رًا إل��ى
التزام املجلس بتوفير الوسائل التي
ّ
الحر على أن
تساعد الجيش السوري
ي�ك��ون «ق ��وة داع �م��ة ل�ل��وح��دة الوطنية
وس�ي��اج��ًا ل�ح�م��اي��ة س��وري��ا م��ن ال�ن�ظ��ام
وخ �ط �ط��ه ال��رام �ي��ة إل ��ى ت�ف�ت�ي��ت وح ��دة
الوطن والشعب» .وأوضح أن املجلس
ب ��وص� �ف ��ه م �ظ �ل ��ة وط� �ن� �ي ��ة وس �ي��اس �ي��ة
ل�ل�ث��ورة ال �س��وري��ة ح��ري��ص ع�ل��ى إق��ام��ة
ع�لاق��ات ت�ن�س�ي��ق م��ع «ال �ج �ي��ش ال �ح� ّ�ر»
ل � �ض � �م� ��ان س �ل��ام � ��ة األداء امل � �ي� ��دان� ��ي
وانسجامه مع الجهد السياسي القائم
على املستويني اإلقليمي والدولي.
من جهته ،أوضح األسعد أن «الجيش
ال�س��وري ال�ح� ّ�ر يدعم املجلس الوطني
ال � �س� ��وري وي �ع �ت �ب��ره اإلط� � ��ار ال��وط �ن��ي
ال �ج��ام��ع ل�ل�س��وري�ين وم �ل �ت��زم ب��أه��داف��ه
وب ��رن ��ام� �ج ��ه ال �س �ي��اس��ي ال� �ق ��ائ ��م ع�ل��ى
س �ل �م �ي��ة ال � �ث� ��ورة» ،وي ��ؤك ��د أن «ه��دف��ه
األس� ��اس ي�ت�م�ث��ل ف��ي ت��وف �ي��ر ال�ح�م��اي��ة

ل�ل�س��وري�ين ال��ذي��ن ي�ت�ظ��اه��رون سلميًا،
ورف��ض االن�ج��رار إل��ى أي ن��زاع داخلي
أو ص� ��دام م �س �ل��ح وف ��ق م ��ا ي �خ �ط��ط له
النظام».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � ��ك ،ك �ش �ف ��ت ص �ح �ي �ف��ة
«دي � �ل ��ي ت � �ل � �غ ��راف» ،أم� � ��س ،أن رئ �ي��س
املجلس الوطني االنتقالي في ليبيا،
م �ص �ط �ف��ى ع �ب��د ال �ج �ل �ي��ل ،أرس � ��ل ق��ائ��د
امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري ف��ي ط��راب�ل��س عبد
ال �ح �ك �ي��م ب� �ل� �ح ��اج إل � ��ى ت ��رك� �ي ��ا ،ح�ي��ث
«التقى قادة الجيش السوري الحر في
اس�ط�ن�ب��ول ،ع�ل��ى ال �ح��دود م��ع ت��رك�ي��ا».
ون�س�ب��ت إل��ى م �س��ؤول ع�س�ك��ري يعمل
م ��ع ب �ل �ح��اج أن األخ� �ي ��ر ن ��اق ��ش أي �ض��ًا
م ��ع ق � ��ادة «ال �ج �ي ��ش ال � �س� ��وري ال �ح��ر»
م � �س ��أل ��ة «إرس� � � � � ��ال م� �ق ��ات� �ل�ي�ن ل �ي �ب �ي�ين
ل �ت��دري��ب ج� �ن ��وده» .وأوض� ��ح امل �س��ؤول
العسكري أن «الجميع يريد أن يذهب
ب�ع��دم��ا ح��ررن��ا ب �ل��دن��ا ،وي�ت�ع�ين علينا
اآلن أن نساعد اآلخ��ري��ن» ،فيما نقلت
ال�ص�ح�ي�ف��ة ع ��ن أع �ض ��اء م ��ن «ال �ج �ي��ش
ال �س��وري ال �ح��ر» نفيهم م��ا ي �ت��ردد في
طرابلس عن إرسال املئات من الليبيني
لعبور الحدود إلى سوريا.
(يو بي آي)

عبد العظيم:
ّ
العقوبات ال تمس الشعب

رأى املنسق العام لـ«هيئة
التنسيق الوطنية لقوى التغيير
الديموقراطية» املعارضة،
حسن عبد العظيم (الصورة)،
ّأن العقوبات االقتصادية التي
فرضها وزراء الخارجية العربية
على سوريا «تمس النظام ال
الشعب» .وفيما ّ
جدد رفض
املعارضة التدخل العسكري
الخارجي في سوريا ،اتهم
النظام بـ«املماطلة والتسويف»
واالستمرار في «القتل والعنف
والتعذيب» .وقال عبد العظيم
لقناة «العالم» ،إن «املستهدف
من العقوبات االقتصادية
العربية على سوريا هو السلطة
إلصرارها على العنف والقتل
والحلول األمنية والعسكرية ،التي
لم يكن لديها سواها على امتداد
األشهر املاضية».
(األخبار)

مطار القاهرة :ال
تعليمات بتنفيذ العقوبات
ّ
أكدت مصادر مصرية في مطار
القاهرة لوكالة األنباء األملانية
أمس ،عدم تلقيها تعليمات
بتطبيق العقوبات التي فرضتها
جامعة الدول العربية على
سوريا ،بمنع كبار املسؤولني
والشخصيات السورية من
الدخول إلى البالد .وقالت املصادر
إن التعليمات «لم تصل بعد ،لذلك
فلن ننفذها قبل وصولها ولن
ُيمنع أي مسؤولني أو شخصيات
سورية قادمة إلى مصر».
(األخبار)

أسطول روسي
إلى سوريا ولبنان

كشفت صحيفة «إيزفستيا»
الروسية أمس ،أن روسيا
ً
سترسل في عام  2012أسطوال
من السفن الحربية إلى سوريا.
ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم
رئيس أركان البحرية الروسية
قوله إن السفن التي ستكون
بقيادة حاملة الطائرات الروسية
الوحيدة األميرال كوزنيتسوف،
سترسو في ربيع  2012في
مرفأ طرطوس حيث تقع قاعدة
بحرية روسية .وشدد الناطق
باسم البحرية على أن مشروع
إرسال سفن إلى سوريا «غير
مرتبط باملواجهات التي يشهدها
هذا البلد» ،بدليل أن األسطول
سيتوقف في بيروت وجنوى
(إيطاليا) وقبرص أيضًا.
(أ ف ب)

