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روسيا :الغارة اإلسرائيلية على سوريا عرضت الطيران املدني للخطر

الدفاعات الجوية السورية تعترض  14قنبلة جوية إسرائيلية من أصل 16
دم�ش��ق ـ وك� ��االت :وص�ف��ت وزارت� ��ي اخل��ارج�ي��ة
والدفاع الروسية االعتداء اإلسرائيلي اجلوي على
سوريا بالعمل االستفزازي.
وأك ��دت وزارة ال��دف��اع ال��روس�ي��ة أن ال��دف��اع��ات
اجلوية السورية اعرتضت  14قنبلة جوية إسرائيلية
م��ن أص��ل  ،16مضيفة أن األع �م��ال االستفزازية
لسالح اجل��و اإلسرائيلي يف سوريا شكلت خطراً
على الطائرات املدنية.
وع�ق��ب االع �ت ��داء اإلس��رائ�ي�ل��ي أك ��دت مصادر
موثوقة أن «كل ما ي��روج له اإلع�لام اإلسرائيلي
عن استهداف قياديني من حزب اهلل يف سوريا غري
صحيح» .وقالت املصادر إن «ما نقلته نيوزويك
عن استهداف قيادات من حزب اهلل كانوا متجهني
إىل إيران عرب دمشق عار من الصحة».
وكانت مصادر حملية قد حتدثت عن مساع
أص ��وات ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة يف حميط العاصمة
وقت قالت فيه وكالة سانا إن دفاعات
دمشق ،يف ٍ
اجليش السوري اجلوية تتصدى هلدف معادي يف
مساء ريف دمشق الغربي.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة إن ال��ع ��دوان ج ��رى م��ن ف��وق
األراض��ي اللبنانية ومت إسقاط عدد من األه��داف
امل �ع ��ادي ��ة .وس ��ائ ��ل إع �ل�ام إس��رائ �ي �ل �ي��ة ذك� ��رت أن
الدفاعات اإلسرائيلية أطلقت صاروخاً اعرتاضياً
من منطقة اخلضرية العرتاض صاروخ أُطلق من
سوريا .يأتي ذلك مع إفادة مصدر مطلع بتنفيذ
ال �ط��ائ��رات احل��رب�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة غ� ��ارات وهمية
للطائرات احلربية االسرائيلية ،يف أجواء اجلنوب
اللبناني.
ه��ذا وأف��ادت وزارة الدفاع الروسية ب��أن اهلجوم
اإلسرائيلي على سوريا الثالثاء نفذته  6طائرات
من طراز «إف »16-من األج��واء اللبنانية ،مشرية
إىل أن ه ��ذه ال��غ ��ارة ع��رض��ت ط��ائ��رت�ين مدنيتني
للخطر امل�ب��اش��ر .وأوض ��ح املتحدث ب��اس��م ال ��وزارة
اللواء إيغور كوناشينكوف يف تصرحيات صحفية
األربعاء ،أن الطريان اإلسرائيلي استخدم  16قنبلة
موجهة عالية الدقة من نوع  ،39-GBUمضيفا
أن الدفاعات اجلوية السورية أسقطت  14منها،
وأن اهلجوم أسفر عن إصابة  3عسكريني سوريني

موقع :قصف الكيان الصهيوني على
مناطق في ريف دمشق استمر  90دقيقة
اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان تستنكر
العدوان اإلسرائيلي على سورية

اخبار قصيرة

تزامنا مع األزمة الخليجية ..قطر تق ّر قانونا جديدا
بشأن اإلرهاب
الدوحة ـ وكاالت :أقر جملس الوزراء القطري ،برئاسة الشيخ عبد اهلل بن ناصر آل ثاني،
األربعاء ،مشروع قانون جديد ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
وحبسب ما نشرته وكالة األنباء القطرية «قنا» ،فإن «إعداد مشروع القانون يأتي ليحل
حمل القانون رقم ( )4لسنة  ،2010يف ظل حتديث املعايري الدولية ملكافحة غسل األم��وال
ومتويل اإلره��اب ،ومتكني املؤسسات املالية واجلهات املختصة من التصدي بفاعلية للجرمية
املالية ،مبا يؤدي إىل محاية املنظومة االقتصادية من التعرض إلساءة االستغالل من العناصر
اإلجرامية» .كما وافق جملس ال��وزراء ،وفق الوكالة الرمسية ،على مشروع مذكرة تفاهم
بشأن توفري معدات مكافحة املتفجرات ،لتعزيز أمن الطريان املدني يف مطار محد الدولي
بالعاصمة الدوحة ،بني وزارة املواصالت واالتصاالت يف دولة قطر ووزارة النقل باململكة املتحدة.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،أكد يف مارس /أذار املاضي ،أنه من أشد املعجبني
جبهود قطر ،وأنها شريك اسرتاتيجي يف احلرب على اإلرهاب ،كما أثنت اخلارجية األمريكية،
يف يوليو /متوز املاضي ،على جهود قطر يف مكافحة اإلرهاب على خمتلف الصعد.
يأتي ذلك يف وقت يشهد اخلليج الفارسي أزمة سياسية من  5يونيو /حزيران  ،2017عندما
قطعت كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر ،عالقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا
بدعوى دعمها لإلرهاب ،وهو ما تنفيه الدوحة ،وتتهم الرباعي بالسعي إىل فرض الوصاية على
قرارها الوطين.

لبنان ..تشكيل الحكومة مرهون باالوضاع الراهنة بعد
خروج أمريكا من سوريا
جب ��روح .ولفت كوناشينكوف إىل أن العملية
اإلسرائيلية ج��اء يف ال��وق��ت ال ��ذي كانت فيه
طائرتان مدنيتان غري روسيتني بصدد اهلبوط
يف مطاري دمشق وب�يروت ،ما عرضهما للخطر
املباشر .وقال املتحدث« :من أجل جتنب املأساة
مت فرض تقييدات على استخدام اجليش السوري
لوسائل الدفاع اجلوي واحلرب اإللكرتونية ،مما
مسح ملرشدي الطريان يف دمشق بإخراج طائرة
مدنية من املنطقة اخلطرة وتوجيهها إىل مطار
محيميم االحتياطي».
من جانبه ذكر موقع ديبكا اإلسرائيلي نقال
عن مصادر أمريكية ،أن اهلجوم اإلسرائيلي على
مناطق يف ريف دمشق ليلة الثالثاء ،نفذ على

التحالف الدولي ينفذ غارات جوية بإسناد مدفعي في
جبال مخمور

املالكي :لم نطالب بالتدخل في
شؤون البحرين أو أية دولة أخرى
بغداد ـ وكاالت :أكد رئيس ائتالف دولة القانون نوري
املالكي ،االربعاء ،أنه مل يطلب بالتدخل يف شؤون البحرين
او أية دولة اخرى ،داعياً اىل احلوار ورفض التهميش.
وقال املالكي يف تغريدة على حساب توتري اطلعت عليها

موجتني ودام  90دقيقة .وأك ��د موقع ديبكا،
أن ه ��دف ال��غ ��ارات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ك ��ان م��واق��ع
للجيش ال �س ��وري ،ول�ي��س حل ��زب اهلل وال �ق��وات
اإليرانية ،كما ذكرت وسائل اإلعالم السورية
واإلسرائيلية.
من جهتها استنكرت اللجنة الدولية حلقوق
اإلنسان يف الشرق األوسط العدوان اإلسرائيلي
على سورية الثالثاء مؤكدة أن��ه يشكل خرقا
للقرارات الدولية.
وأوض ��ح مفوض اللجنة هيثم أب��و سعيد يف
بيان له األربعاء أن مواصلة الكيان اإلسرائيلي
اع��ت ��داءات ��ه ع�ل��ى س��وري��ة مستخدما األج� ��واء
اللبنانية تعد متاديا يف املخطط املرسوم من قبل

السومرية نيوز ،إنه «مل نطالب بالتدخل يف شؤون البحرين
او اي دولة اخرى كما يتدخل اآلخرون يف شؤوننا ومل ندع
للعنف وال نشجع اح��دا عليه» .ودع��ا املالكي اىل «احل��وار
ورفض التهميش واالقصاء وممارسة االستبداد السياسي»،
مؤكداً على «احرتام الشعوب وحقها يف احلرية واستخدام
االليات الدستورية والدميقراطية يف معاجلة االزمات».
ي��ذك��ر ان رئ�ي��س ائ �ت�لاف دول ��ة ال�ق��ان��ون ن ��وري املالكي
ذك��ر خ�لال كلمة القاها مبناسبة افتتاح مكتب لتيار
حبريين يف بغداد قبل ايام ،ان «املنامة استعانت بفدائيي
ص��دام لقمع االحتجاجات ،متهما احلكومة البحرينية
باللجوء اىل «العنف والتمييز والتهميش» ضد الشيعة،
فيما اعترب ان ذل��ك قد جير البالد اىل العنف .وأعلنت
وزارة اخلارجية البحرينية ،عن استدعاء القائم باالعمال

حلفاء “إسرائيل” ضد سورية والذي فشل .
وبني أن العدوان اإلسرائيلي على سورية يعد
خرقا للقرار األممي  1701من خالل استخدام
طائرات االحتالل اإلسرائيلية األجواء اللبنانية
لتنفيذ اعتداءاتها.
*ت��رك�ي��ا :سنهدم الدنيا ف��وق رؤوس ق��وات
األسد إذا قاموا باالعتداء
يف س�ي��اق آخ��ر وج�ه��ت تركيا حت��ذي��را شديد
اللهجة إىل س��وري��ا ،فيما يتعلق بوضع القوات
ال�ترك�ي��ة امل ��وج ��ودة يف ن�ق��اط امل��راق�ب��ة مبنطقة
«خفض التصعيد» التابعة حملافظة إدلب السورية
مبوجب تفاهمات «أستانة» مع روسيا وإيران.
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العراقي نهاد رج��ب عسكر لديها على خلفية تصرحيات
رئيس ائتالف دول��ة القانون ن��وري املالكي ،فيما اعتربت
�ح� ��ا ل �ل �م��واث �ي��ق وم��ب ��ادئ
ان ت �ص��رحي��ات��ه «خ� ��ر ًق� ��ا» واض� � ً
القانون الدولي.
يف سياق آخر أعلن مركز االعالم االمين ،االربعاء ،عن
تنفيذ التحالف الدولي غارات جوية «بإسناد مدفعي» يف
جبال خممور مبحافظة نينوى.
وبشأن اه��داف الغارة ،أوضح البيان أنها كانت « لدك
انفاق وكهوف تستخدم من قبل عناصر إرهابية هناك».
وت�ن�ف��ذ ط ��ائ ��رات ال�ت�ح��ال��ف ال ��دول ��ي ب �ق �ي��ادة ال��والي��ات
املتحدة بشكل شبه مستمر غارات جوية تستهدف عناصر
«اره��اب�ي��ة» يف مناطق متفرقة من ال�ب�لاد ،بالتنسيق مع
القيادة العراقية.

إطالق صاروخ « زلزال  »1يمني على الربوعة بعسير السعودية

سالح الجو املسير يستهدف تجمع ًا كبير ًا للمرتزقة في أحد املعسكرات بالجوف
شرف :قرار مجلس األمن
رقم  2451يعد خطوة بارزة في
مسار خطوات السالم
قنص  4جنود سعوديين
وقصف مدفعي لتجمعاتهم
بجيزان

صنعاء ـ وك� ��االت :أف ��اد م�ص��در عسكري
ميين بإطالق صاروخ من طراز «زلزال  »1على
رقابة الصحن يف الربوعة بعسري السعودية.
وص ��رح امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال �ق��وات املسلحة
اليمنية العميد حييى سريع أنه مت رصد 31
خرقاً لقوات الرئيس املعزول عبد ربه منصور
هادي يف احلديدة باجتاه املديريات البعيدة
عن تواجد جلان املراقبة يف حيس والدريهمي
وكيلو  ،16مضيفاً أنه أيضاً مت رصد حترك
 7م��درع��ات تابعة ل�ق��وات ه��ادي إىل منطقة

3

املنصة ،وحت��رك��ات آلية ب�ين احل�ين واآلخ��ر
ش ��رق م��دي�ن��ة ال�ش�ع��ب ،وأخ� ��رى ليلية وب�ن��اء
حتصينات يف حميط املدينة.
وق��ال سريع إن ال�ق��وات املسلحة اليمنية

أفشلت حماولة تسلل َمن وصفهم بـ»مرتزقة
العدوان» على جنوب قرية الشعب غرب حيس
باحلديدة ،مشرياً إىل أن القوات اليمنية ما
زالت تتعامل مبسؤولية التزاماً باتفاق وقف

اطالق النار.
ولفت إىل شن طائرات التحالف السعودي
 28غ��ارة على خمتلف احملافظات ،مؤكداً
ت �ص��دي اجل �ي��ش ال �ي �م�ني هل �ج �م��ات يف ع��دد
م��ن اجلبهات ،واف�ش��ال زحفني يف نهم شرق
صنعاء ،وزحفاً قبالة جنران ،وآخر يف الربوعة
بعسري.
كما ك ّبد اجليش اليمين قوات الرئيس
املعزول هادي خسائر كبرية خالل التصدي
لزحفهم يف صرواح مبأرب ،كما أفشل أيضاً
زح�ف�ين يف حيفان بتعز ،وزح �ف �اً يف ص��رواح
الس �ت �ع��ادة ب�ع��ض امل ��واق ��ع ،حب�س��ب م��ا ص��رح
ال �ن��اط��ق ال ��رمس ��ي ب��اس��م ال� �ق ��وات املسلحة
اليمنية.
إىل ذلك استشهد مدني وأصيب  3آخرين
بينهم ام��رأت��ان إث��ر قصف ال �ق��وات املتعددة
للتحالف مل�ن��زهل��م ب�ق��ذي�ف��ة ه� ��اون يف قرية
الطفسة مبديرية َ
اجل ّراحي باحلديدة غرب
اليمن.
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ب�يروت ـ وك ��االت :كشف مصدر نيابي عن أن تشكيل احلكومة يف لبنان مرهون باملسار
اإلقليمي احلالي ،بعد انسحاب القوات األمريكية من سوريا.
وإزاء الوضع الذي وصلت إليه عملية تشكيل احلكومة ،يؤكد مصدر نيابي لـ»سبوتنيك»
على أنه «بات من الواضح أن اختالق ال ُعقد اليت حتول دون تشكيل احلكومة بات أمرا يتعدى
مسألة التنافس السياسي الداخلي على توزيع احلقائب ،إىل مرحلة التطورات اإلقليمية
املتسارعة اليت شهدناها خالل األي��ام القليلة املاضية وما سنشهدها كذلك خالل املرحلة
الالحقة ،سواء بالنسبة اىل االنسحاب األمريكي املفاجئ من سوريا ،وما قد يؤدي هذا األمر من
توتر إعادة تسخني اجلبهة الشمالية لسوريا».
وحتدث املصدر النيابي عن الغارات اإلسرائيلية األخرية ،بقوله« :أما بالنسبة إىل الغارات
اإلسرائيلية اليت استأنفت ليلة الثالثاء على حميط العاصمة دمشق ،وشهدنا كيف أن األمر
مل يقتصر على رد الدفاعات اجلوية السورية على مصدر النريان ،بل متثل الرد السوري بإطالق
دفعة من الصواريخ الثقيلة جتاه األراضي اإلسرائيلية».

إعتقال رجل أعمال مصري في مطار القاهرة

وصول مبارك للمحكمة ملواجهة مرسي في قضية «اقتحام السجون»
القاهرة ـ وكاالت :وصل الرئيس املصري األسبق حسين مبارك ،إىل احملكمة لإلدالء بشهادته
يف قضية اقتحام احلدود الشرقية ،أمام حمكمة جنايات القاهرة ،ومواجهة الرئيس السابق
حممد مرسي.
وظهر مبارك ألول مرة يسري على قدميه دون احلاجة إىل كرسي متحرك ،حيث اعتاد
الرئيس األسبق الظهور على الكرسي .وتشهد مصر مواجهة حتدث ألول مرة يف تارخيها بني
رئيسني مصريني أمام احملكمة ،حيث تعود أحداث القضية إىل عام  2011إبان «ثورة يناير» ،على
خلفية اقتحام سجن وادي النطرون ومهامجة املنشآت األمنية.
من جانب آخر اعتقل األمن يف مطار القاهرة رجل األعمال املصري حممد عز الدين مالك،
أثناء إنهائه إجراءات سفره إىل اخلارج يوم األحد املاضي ،حبسب ما أفاد مراسل  RTاألربعاء.
وأف��اد مصدر حملي بأن حممد عز الدين مالك هو الشقيق األصغر للقيادي يف مجاعة
اإلخوان املسلمني احملظورة يف مصر ،حسن مالك ،واملسجون حاليا داخل سجن طرة بتهمة
«متويل مجاعة حترض على العنف» .من جهته قال املركز العربي اإلفريقي للحقوق واحلريات
إن األمن املصري اعتقل حممد عز الدين مالك وأخفاه قسريا منذ األحد املاضي.
ونشر املركز تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن رجل األعمال املصري مل يعرض على
النيابة وال يعلم حماميه وال أسرته مكان احتجازه حتى اآلن.

تونس ..تواصل االحتجاجات على خلفية إنتحار صحفي حرقا
تونس ـ وكاالت :تواصلت االحتجاجات لليلة الثانية على التوالي يف حمافظة القصرين
التونسية ،ومشلت مناطق أخرى إثر انتحار مصور صحفي حرقا يف املدينة الواقعة غربي البالد.
وأف��ادت «فرانس برس» بتجدد االشتباكات ليل الثالثاء األربعاء ،يف عدة أحياء مبدينة
القصرين ،ورشق احملتجون باحلجارة قوات األمن اليت ردت باستعمال الغاز املسيل للدموع.
من جانبها ،أكدت وزارة الداخلية يف بيان أن قوات األمن تدخلت مساء الثالثاء «إلعادة
األوض ��اع إىل نصابها يف بعض األح�ي��اء من القصرين وجبنيانة (وس��ط) وطرببة (غ��رب)»،
وحتدثت عن «أحداث شغب متثلت يف إشعال العجالت وغلق الطرقات والرشق باحلجارة دون
تسجيل إصابات».
وتويف املصور الصحايف عبد الرزاق ُزرقي بعد ان أضرم النار يف نفسه مساء االثنني ،احتجاجا
على البطالة واألوضاع املرتدية يف منطقة القصرين.

السودان ..قرار عاجل بشأن جميع املصابني في االحتجاجات

الحمد الله يجدد دعوته حماس للمصالحة قبل االنتخابات ملواجهة صفقة القرن

االحتالل ينفذ حملة دهم واعتقاالت في الضفة الغربية احملتلة
العدو الصهيوني ومستوطنيه يعتدون
على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم

القدس احملتة ـ وكاالت :قال رئيس الوزراء الفلسطيين رامي
احلمد اهلل إن احلكومة االفلسطينية ستنفذ قرار الرئيس حممود
عباس حبل اجمللس التشريعي والدعوة اىل االنتخابات .احلمد
اهلل ّ
أكد أن السلطة ماضي ٌة باالستعدادات إلج��راء االنتخابات
التشريعية خ�لال ستة أشهر ،مضيفاً أن��ه جيب إجن��از مصاحلة
كاملة وحقيقية بني الفلسطينيني قبل الوصول إىل االنتخابات.
وأوضح احلمد اهلل أن صفقة القرن مت تنفيذ معظم بنودها
من خفض متويل االون��روا اىل نقل بعض السفارات اىل القدس
احملتلة باالضافة اىل احلديث عن أن عدد الالجئني ال يتجاوز
اخلمسة واالربعني الف الجئ كمقدمة لرفض االع�تراف حبق
العودة .وطالب احلمد اهلل باحلماية الدولية للشعب الفلسطيين
إىل حني زوال االحتالل اإلسرائيلي.

أما عن املوقف العربي جتاه القضية الفلسطينية قال احلمداهلل
إن «القمم العربية مل تف بتعهداتها بشأن تقديم األموال دعماً
للقدس».
وكانت أجهزة األم��ن الفلسطيين قد انتشرت ،األرب�ع��اء ،يف
حميط مقر اجمل�ل��س التشريعي الفلسطيين مبدينة رام اهلل
بالضفة الغربية ،بعد إع�لان رئيس اجمللس التشريعي املنحل،
عزيز دوي ��ك ،ع��ن نيته عقد جلسة م��ع ن��واب مح��اس بالضفة،
كانت مقرر ًة األربعاء ،قبل أن يعتذر عنها بسبب “ظروف طارئة”.
وق ��ال ال�ن��اط��ق ال��رمس��ي ب��اس��م امل��ؤس�س��ة األم�ن�ي��ة الفلسطينية،
ال �ل��واء ع��دن��ان ال�ض�م�يري“ :إن ق ��رار احملكمة ال��دس�ت��وري��ة حبل
اجمللس التشريعي قرار قضائي ،وبالتالي مل يعد هناك أعضاء
ت�ش��ري�ع��ي ،ب��ل ه��م أع �ض��اء س��اب �ق��ون يف اجمل �ل��س ،وه� ��ذا مؤمتر
غري قانوني”.
وكان رئيس اجمللس التشريعي الفلسطيين املنحل بقرار من
احملكمة الدستورية عزيز دويك ،وعدد من أعضاء كتلة محاس
الربملانية ،قد دعوا لعقد مؤمتر صحفي يف مقر اجمللس للحديث

عن قرار احملكمة الدستورية القاضي حبل اجمللس وعقد انتخابات
خالل  6أشهر .ويف سياق آخر نفذت قوات االحتالل االسرائيلي
محلة مداهمات واعتقاالت يف الضفة الغربية الفلسطينية احملتلة
فجر االرب�ع��اء .واف��ادت مصادر فلسطينية ان «ع��ددا من الشبان
اصيبوا خالل مواجهات يف خميم بالطة واقتحام اخلضر جنوب
بيت حلم ومدينة البرية».
من جهة ثانية ،اش��ارت املصادر اىل ان «ع��ددا من املستوطنني
الصهاينة ق��ام��وا يف س��اع��ة متأخرة م��ن ليل ال�ث�لاث��اء االرب�ع��اء
باعتداءات على ممتلكات الفلسطينيني عرب حتطيم ع��دد من
املركبات وإحلاق أضرار مبمتلكات املواطنني يف قرية برقة مشال
غرب نابلس».
يف غضون ذلك توغلت صباح األربعاء عدة آليات لالحتالل
اإلسرائيلي مشال بلدة بيت الهيا مشال قطاع غزة.
وأفادت مصادر حملية بتوغل  ٦جرافات «إسرائيلية» من بوابة
زيكيم مشال بيت الهيا باجتاه الشرق ملسافة حمدودة خارج السياج
األمين قرب قاعدة «زيكيم» ،وتشرع بأعمال جتريف باملكان.

اخلرطوم ـ وك��االت :أصدر وزير سوداني ق��رارا عاجال بشأن املشاركني يف االحتجاجات
اليت عمت البالد خالل الفرتة املاضية .وقال وزير الصحة يف والية اخلرطوم ،مأمون محيدة،
يف تصرحيات نقلتها وكالة األنباء السودانية «سونا» إنه أصدر قرارا بضرورة عالج مجيع
املصابني يف التظاهرات األخرية يف البالد.
وتابع محيدة قائال« :أصدرت توجيهات بعالج مجيع املصابني يف التظاهرات األخرية يف
املستشفيات اخلاصة جمانا».
ومن جانبه ،قال حممد عباس ف��وراوي ،مدير إدارة املؤسسات العالجية اخلاصة ،إنه مت
توجيه مجيع املستشفيات باستقبال احلاالت ،وتقديم اخلدمة العالجية جمانا.
ويشهد السودان ،احتجاجات واسعة بسبب األوض��اع االقتصادية الصعبة .وشهدت مدن
عطربة ،والدامر ،وبربر ،وكرمية ،وسنار ،والقضارف ،واخلرطوم وأم درمان ،تظاهرات كبرية،
أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات املواطنني ،حسب تصرحيات مسؤولني حمليني.
ويعاني السودان من أزم��ات يف اخلبز والطحني والوقود وغاز الطهي ،نتيجة ارتفاع سعر
الدوالر مقابل اجلنيه يف األسواق املوازية (غري الرمسية) ،إىل أرقام قياسية جتاوزت أحيانا 60
جنيها مقابل الدوالر الواحد.

