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اأعل��ن م�سوؤول��ون يف اإ�س��ام اآب��اد اأنه مت، الأربع��اء، ترحيل 
�ربات ج��ول، الفتاة الفغانية التي ن���رت �سورتها عام 
"نا�سون��ال جيوغرافيك" خال  1985 عل��ى غاف جملة 
احلرب الأفغاني��ة �سد الغزو ال�سوفييت��ي، وحتولت بالتايل 
اإىل رمز عاملي لتلك احلرب، اإىل بادها مع اأبنائها الأربعة.
وق��ال امل�سوؤول احلدودي منظور �ساه، ان��ه مت ت�سليم جول، 
وه��ي الآن امراأة اأربعيني��ة، لل�سلط��ات الأفغانية عند معرب 

تورخام قبل فجر اليوم.
وذك��ر م�سوؤول ال�رط��ة طاهر خان اأن��ه كان قد مت القب�ض 
على ج��ول ال�سهر املا�سي يف مدينة بي�س��اور �سمال غربي 
باك�ست��ان؛ ب�سب��ب تزيي��ف وثائ��ق ملحاول��ة احل�سول على 

اجلن�سية الباك�ستانية.
واأفاد امل�س��وؤول يف الهيئة الباك�ستاني��ة املعنية بالتعامل 
مع ق�سايا التزييف ،امتياز اأحمد، اأن حمكمة خا�سة كانت 
ق��د مهدت اجلمع��ة املا�سية لإط��اق �راح ج��ول باإ�سدار 

حكم �سوري بحب�سها 15 يوما وتغرميها .
وذك��ر �سف��ر اأفغان�ستان ل��دى اإ�س��ام اأباد عم��ر زاخروال، 
اأن الرئي���ض الأفغ��اين اأ�رف غن��ي �سوف يلتق��ي "الأيقونة 

الأفغانية" يف حفل ا�ستقبال بق�ره.
وعا�ست جول ذات العينني اخل�راوين، التي ا�ستهرت بلقب 
"مونالي��زا احلرب الأفغانية" بف�سل ال�سورة التي التقطها 
له��ا امل�س��ور �ستي��ف مك��وري، يف باك�ست��ان من��ذ الغ��زو 

ال�سوفييتي لأفغان�ستان عام 1979 .
وكان مك��وري ق��د �سوره��ا يف دي�سم��رب )كان��ون الأول( 
1984، عندما كان عمرها 12 عامًا، وعندما كانت لجئة 

يف خميم على احلدود بني اأفغان�ستان وباك�ستان.

مصر: أحكام عسكرية بسجن 58 مدنيًا 

موقع وزارة الهجرة الكندي يتعطل بعد فوز ترامب

باكستان ترحل "موناليزا" االحتالل يعتقل 22 مواطنا من الضفة بينهم صحفي
الحرب األفغانية إلى بالدها

القاه��رة - متابع��ة: ق�س��ت حمكمة م�ري��ة، الثاث��اء املا�س��ي، مبعاقبة 58 
مدني��ًا بينه��م حدث��ان بال�سج��ن امل�سدد ما ب��ني 3 �سن��وات اإىل 25 عامًا بتهمة 
ت�سكي��ل جلان نوعية بهدف تعطيل موؤ�س�س��ات الدولة عن القيام بدورها وترويع 

املواطنني، بح�سب اأحد حمامي املتهمني.
وقال اأحد دفاع املتهمني، اإن حمكمة جنايات الإ�سماعيلية الع�سكرية واملنعقدة 
مبق��ر قيادة اجلي���ض الثاين امليداين مبدين��ة الإ�سماعيلية، ق�س��ت م�ساء الثاثاء 
املا�سي ح�سوريًا على 31 مدنيًا بال�سجن امل�سدد لفرتات تراوحت ما بني 3 اإىل 
15 �سنة، فيما ق�ست باحلكم على 27 غيابيًا بال�سجن امل�سدد ملدة 25 عامًا. 
واأو�س��ح اأن الأحكام ت�سمنت احلكم بال�سج��ن امل�سدد 15 عامًا على 8 متهمني، 
وق�س��ت بال�سجن امل�سدد ملدة 10 اأعوام على 11 متهمًا، وبال�سجن امل�سدد ملدة 
5 اأعوام على 10، فيما ق�ست باحلكم بال�سجن امل�سدد ثاثة اأعوام على حدثني.
وتع��د الأحكام ال�سادرة اأولية وقابلة للنق���ض، فيما تعود اأحداث الق�سية، طبقًا 

ملا جاء يف بيان الإحالة، لعام 2014، حيث وجهت النيابة للمتهمني، 

اوتاوا-متابع��ة: توق��ف املوقع الإلك��رتوين اخلا�ض بالهجرة اإىل كن��دا عن العمل، 
الربع��اء، ب�سبب الأعداد الكبرة من املواطن��ني الأمريكيني الذين يحاولون دخول 
املوقع، منذ بداأت موؤ�رات فوز املر�سح اجلمهوري دونالد ترامب برئا�سة الوليات 
املتح��دة، وعند حماول��ة فتح موقع اجلن�سي��ة والهجرة الكندي، تظه��ر ر�سالة تفيد 

بحدوث خطاأ يف املوقع.
وقالت م�سادر اعامية،  ان ال�سبب وراء تعطل املوقع يعود اإىل الأعداد الكبرة من 

الأمريكيني الراغبني يف مغادرة بادهم اإىل كندا.
ويوف��ر موقع الهج��رة واجلن�سية الكندي طرقًا للتقدمي، من اأج��ل العي�ض يف كندا اأو 

احل�سول على اجلن�سية الكندية.
واأ�س��ارت امل�س��ادر اإىل تغريدة ن�ره��ا احل�ساب الر�سمي حلكوم��ة كندا على موقع 
توي��رت، مبا���رة بعد اأن بات وا�سحًا فوز ترامب، معترباً اأنها تلمح اإىل النتخابات 
الأمريكي��ة، وج��اء يف التغري��دة "يف كندا ي�سج��ع املهاجرون على جل��ب عاداتهم 

الثقافية معهم، وم�ساركتها مع املواطنني الآخرين".
وحفل��ت و�سائ��ل التوا�سل الجتماع��ي، يف الوليات املتح��دة، بتعليقات ت�سر اإىل 
اأن تعط��ل موق��ع الهجرة الكندي، ج��اء ب�سبب ارتفاع طلبات الهج��رة من الوليات 

املتحدة نتيجة تقدم ترامب يف النتخابات.

ال�سف��ة الغربية -متابعة: اعتقلت قوات الحت��ال الإ�رائيلي، الأربعاء، 22 
مواطنا من ال�سفة بينهم �سحفي.

وبني نادي الأ�سر، يف بيان، اأن ع�رة مواطنني جرى اعتقالهم من حمافظة 
اخللي��ل، بينه��م �سحفي وعدد م��ن الأ�رى املحررين، وه��م ال�سحفي ن�سال 
النت�س��ة، وعبد اهلل النت�سة، وطارق ن�سال التميم��ي، وبهاء طه النجار، وعايد 
حمم��د دودي��ن، وثاب��ت حممد الف�سفو���ض، ورائد ب��دوي اأبو زعنون��ة، وحمزة 

حمدي اأبو ماريا، ون�سال ح�سن ر�ر�ض، وعبد اهلل عامر ق�سا�ض.
وم��ن مدين��ة القد�ض املحتلة، اعتق��ل كل من را�سي عزيز عب��دو، وزكريا عبد 
الغفور، واأدهم عبد عزيز، واإبراهيم اأبو جمعة، وموؤمن غيث، وحممد اأبو فرحة.
فيم��ا اعتق��ل ثاث��ة مواطن��ني م��ن بل��دة قباطية جن��وب جنني، وه��م حممد 
زكارن��ة، وفادي زكارنة، وبا�سم كمي��ل، ويف خميم باطة مبحافظة نابل�ض، 

اعتقلت قوات الحتال املواطن عاء ال�سقا.

 

اسالم اباد - متابعة

ذك��رت م�س��ادر اعامي��ة موريتاني��ة، الربع��اء، اأن م���روع 
التعدي��ل الد�ست��وري اجلدي��د ق��د األغى حمكم��ة الع��دل ال�سامية، 
واأوكل حماكم��ة رئي���ض اجلمهوري��ة والوزي��ر الأول واأع�س��اء 

احلكومة لهيئة ق�سائية عليا.
ويح��دد م�روع التعديل الد�ست��وري اجلديد نظام ت�سكيل الهيئة 
الق�سائي��ة، فيم��ا متن��ح امل��ادة ال�93 من��ه رئي���ض اجلمهورية 
ح�سان��ة تامة طيلة وليته، ول ُترفع عنه احل�سانة اإل يف حال 
اإدانته باخليانة العظمى. كما ل يحق لأي جهة يف الدولة اإ�سناد 
التهامات لرئي�ض اجلمهورية �سوى اجلمعية الوطنية التي يحق 
له��ا ذلك عرب الت�سوي��ت العلني وبالأغلبي��ة املطلقة لأع�سائها 

لي�سار اإىل حماكمة الرئي�ض وفقا للمادة 92 من الد�ستور. 
ون�ض م�روع الد�ستور كذلك، على حتميل الوزير الأول واأع�ساء 

احلكوم��ة امل�سوؤولي��ة اجلنائي��ة عن اجلرائ��م اأو اجلن��ح التي قد 
يدانون بها وهم على راأ�ض عملهم.

وي�س��ر التعدي��ل اإىل اأن من ب��ني اجلنح واجلرائم الت��ي قد يدان 
به��ا الوزي��ر الأول واأع�ساء احلكوم��ة، التاآمر على اأم��ن الدولة، 

�ريطة تقيد هيئة املحاكمة بتحديد اجلرائم واجلنح والعقوبات 
املن�سو�ض عليها يف القوانني اجلنائية ال�سارية وقت ارتكابها.
الت��ي تزم��ع احلكوم��ة  الد�ستوري��ة  ه��ذا، واأث��ارت التعدي��ات 
املوريتاني��ة عر�سه��ا على ال�سع��ب حتى نهاية ال�سن��ة اجلارية 

ج��دل وا�سع��ا يف موريتاني��ا، حي��ث اعتربه��ا البع���ض تعزي��زا 
للتجرب��ة الدميقراطية يف الباد، فيما ي��رى فيها اآخرون اعتداًء 
عل��ى رموز الباد وتكري�سا لانق�سام. كما تعتزم احلكومة دعوة 
الناخب��ني اإىل ال�ستفت��اء عل��ى تعديل العل��م الوطن��ي باإ�سافة 
خط��ني اأحمرين اأعاه واأ�سفله يرم��زان اإىل دماء ال�سهداء، وعلى 
تعديل الن�سيد الوطني، وحل جمل�ض ال�سيوخ وا�ستبداله مبجال�ض 
جهوي��ة. ال�ستفت��اء على ح��ل جمل���ض ال�سيوخ، خل��ق اأزمة بني 
احلكوم��ة وال�سي��وخ الذي��ن يرف�سون ه��ذه اخلط��وة باعتبار اأن 
حل جمل�سهم دون الرج��وع اإىل الربملان اأو املجل�ض الد�ستوري، 
خطوة تتعار�ض مع الد�ستور. ومن املنتظر بعد اإقرار التعديات 
املقرتح��ة، ت�سكي��ل املجال���ض اجلهوية، ودعوة هيئ��ة الناخبني 
لنتخ��اب ممثليه��ا يف الربملان اجلديد بعد زي��ادة عدد مقاعده 
وتو�سي��ع �ساحيات��ه، فيم��ا حت��ذر املعار�سة م��ن اأن امل�سا�ض 

بالد�ستور دون اإجماع قد يوؤدي اإىل زعزعة ا�ستقرار الباد.

خواك��ني  املك�سيك��ي  املخ��درات  تاج��ر  ا�ستاأن��ف 
غو�سم��ان، الربعاء، للمرة الثانية ق��رار ت�سليمه اإىل 
ال�سلطات الأمريكية ملحاكمت��ه بجرائم قتل واجتار 
مبخ��درات، ح�سبما اأعل��ن اأحد حماميه ذل��ك، عازيا 
ه��ذه اخلط��وة اإىل احتمال احلكم علي��ه بالإعدام يف 

تك�سا�ض.
ورفع املحامي اأندري�ض غرانادو�ض طلب ال�ستئناف 
اإىل حمكمة مك�سيكو التي �سبق لها اأن ردت ا�ستئنافا 

اأول من هذا القبيل يف نهاية ت�رين الأول.

و�سيحال هذا املل��ف اجلديد اإىل حمكمة ال�ستئناف، 
لك��ن حماميي غو�سمان، اأو�سحوا اأنه يف حال �سدر 
حك��م غر موؤيد ملطلبهم، فهم �سيحيلون الق�سية اإىل 

املحكمة العليا.
و�سب��ق ل��وزارة ال�س��وؤون اخلارجي��ة املك�سيكي��ة اأن 
وافق��ت عل��ى ت�سليم تاج��ر املخ��درات اإىل ال�سلطات 
الأمريكية يف اأيار بعد احل�سول على �سمانات منها 

باأن عقوبة الإعدام لن تنفذ يف حقه.
لك��ن خو�سي��ه ريفوخي��و رودريغي���ض، وه��و حم��ام 
اآخ��ر يف فري��ق حمام��ي غو�سمان، اعت��رب من جهته 
اأن ال�سمان��ات املقدم��ة م��ن ال�سف��ارة الأمريكية ل 

ت�س��كل التزام��ات فعلية. وهو ق��ال، اإن هذه الأخرة 
ل ميكنها اأن تقرر حمل املحكمة الفيدرالية املخولة 
اإ�س��دار الأح��كام. وياح��ق غو�سم��ان يف تك�سا���ض 
وكاليفورني��ا خ�سو�س��ا بتهم الجت��ار باملخدرات 

والقتل وتبيي�ض الأموال.
واعت��رب حمام��وه، اأن��ه م��ا م��ن تاأكي��دات عل��ى نية 
الوليات املتح��دة الإيفاء بهذا التعهد وهي قد تقرر 

احلكم عليه بالإعدام.
وقد اأعلنت احلكومة املك�سيكية قبل فرتة ق�سرة اأن 
غو�سمان قد ي�سلم اإىل ال�سلطات الأمريكية يف كانون 

الثاين اأو �سباط.

التعديل الدستوري في موريتانيا يلغي المحكمة السامية ويحصن الرئيس 

غوسمان يستأنف قرار تسليمه الى الواليات المتحدة
مكسيكو - متابعة

نواكشوط - متابعة

قريبا...  صواريخ روسية ستضرب اإلرهابيين على مشارف حلب 

بع��د ان ا�ستغ��ل امل�سلح��ون الهدنة الإن�ساني��ة يف حلب، ومتكنوا 
من اإع��ادة ن�ر قواتهم، ا�ستعدادا ل�سن حماولة جديدة لاخرتاق 

داخل اأحياء حلب ال�رقية، التي يحا�رها اجلي�ض ال�سوري.
ذك��ر م�سدر ع�سكري رو�سي اأن جمموعة ال�سفن احلربية الرو�سية 
الت��ي تقودها حاملة الطائرات "الأمرال كوزنيت�سوف" �ستن�سم 
اإىل معرك��ة حلب و�ستوجه �رب��ة اإىل الإرهابيني على م�سارف 

املدينة.
واأو�سح امل�س��در، اأن من املتوقع توجيه ال�ربة التي �ست�سارك 
فيه��ا الطائ��رات احلربي��ة، م��ن عل��ى م��ن حامل��ة الطائ��رات، 
بالإ�ساف��ة اإىل اإط��اق �سواريخ "كاليرب" املجنح��ة، اإىل مواقع 
الإرهابي��ني عل��ى م�س��ارف حل��ب، ولي���ض يف الأحي��اء ال�سكنية 

باملدينة.
وق��ال امل�س��در، تكم��ن املهم��ة الرئي�سي��ة ملجموع��ة ال�سفن يف 
امل�سارك��ة، بالتعاون مع �سفن اأ�سطول البح��ر الأ�سود، وطائرات 
من الطران ال�سرتاتيج��ي وبعيد املدى، والطائرات احلربية يف 
قاع��دة حميميم اجلوية بري��ف الاذقية، بتوجيه �ربات جوية 
و�ساروخي��ة اإىل ع�سابات الإرهابيني عل��ى تخوم حلب، والتي 

حتاول اخرتاق املدينة.
وو�س��ف ان ال�ربات املزم��ع توجيهها، باأنه��ا �ستكون وا�سعة 
النط��اق، م�سيف��ا اأن الع�سكري��ني الرو���ض �سي�ستخدم��ون مناذج 
حديثة من الأ�سلحة مبا يف ذلك �سواريخ "كاليرب" عالية الدقة.

ويق��ول امل�س��در اإن الع�سكري��ني الرو�ض على و�س��ك النتهاء من 
حتديد مناطق متركز الع�سابات الإرهابية، وم�سارات حتركاتها، 
والتح�سينات، ومع�سك��رات التدريب، وخمازن الأ�سلحة، ومنافذ 

الإمداد التابعة للم�سلحني.
وذك��ر باأن ال�رب��ات ال�ساروخي��ة التي وجهته��ا �سفن رو�سية 
م��ن مياه بح��ر قزوين الع��ام املا�سي، �سمح��ت بتدمر ع�رات 
الأه��داف، اأم��ا ه��ذه امل��رة، فم��ن املتوق��ع اأن متح��و ال�ربات 
الرو�سي��ة مئات املن�ساآت التابع��ة لاإرهابيني على تخوم بعيدة 

حللب يف غ�سون 48 اأو 72 �ساعة.
واأك��د امل�س��در اأنه لن يت��م توجي��ه اأي �رب��ات �ساروخية اإىل 
اأحي��اء املدين��ة، تفادي��ا ل�سق��وط �سحايا يف �سف��وف املدنيني 

الذين ي�ستخدمهم الإرهابيون كدروع ب�رية.

بغداد - خاص

ردود االفعال الدولية حول فوز ترامب بالرئاسة األمريكية
وبع��ث الرئي���ض الرو�س��ي فادمي��ر بوت��ني بربقي��ة 
تهنئة اإىل الرئي�ض الأمريكي املنتخب دونالد ترامب، 
ومتن��ى له النجاح والتوفي��ق يف العمل امل�سوؤول بعد 
توليه من�سب رئي�ض الدولة، معربًا عن اأمله يف العمل 
�سويا من اأج��ل اإخراج العاق��ات الرو�سية الأمريكية 
من حالة الأزمة، ومن اأجل حل الق�سايا امللحة على 
جدول الأعمال الدويل، والبحث عن ردود فّعالة على 
التحدي��ات التي يواجهها الأم��ن العاملي عرب احلوار 
البّن��اء بني مو�سك��و ووا�سنط��ن على اأ�سا���ض مبادئ 
التكاف��وؤ والح��رتام املتبادل، واأخ��ذ مواقف الطرف 
الآخ��ر بع��ني العتب��ار، ال��ذي �سي�س��ب يف م�سلح��ة 
ال��دويل  واملجتم��ع  والأمريك��ي  الرو�س��ي  ال�سعب��ني 

برمته.
يف ح��ني و�سف��ت وزيرة الدف��اع الأملاني��ة اجلديدة 
ترام��ب  دونال��د  ف��وز  لي��ن،  دي��ر  ف��ون  اور�س��ول 
بالنتخاب��ات الرئا�سي��ة الأمريكي��ة باأن��ه "�سدم��ة 
كب��رة واأن الأ�س��وات الت��ي منح��ت ل��ه، كان��ت �سد 
وا�سنط��ن، و�س��د املوؤ�س�سة الأمريكي��ة"، مطالبًة اإياه 
"التاأكيد على التزامه مبنظمة حلف �سمال الأطل�سي  

- الناتو".
وهّن��اأ رئي���ض الربمل��ان العراق��ي، �سلي��م اجلب��وري، 
ال�سع��ب المريكي بف��وز دونال��د ترام��ب، متاأما اأن 
ت�سهد ال�سنوات الربع املقبلة مكا�سب عديدة ملنطقة 
ال���رق الأو�سط والع��راق، ل�سيم��ا يف ملف مكافحة 
الإرهاب والق�ساء على تنظيم داع�ض الإرهابي، ومبا 

ي�سمن اأمن وا�ستقرار املنطقة والعامل.
وق��ال، اإن العاق��ات الودية الوثيق��ة التي تربط بني 
الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة وجمهوري��ة الع��راق 

وامل�ستن��دة اإىل اتفاقية الإطار ال�سرتاتيجي املوقعة 
ب��ني البلدي��ن �ستك��ون املنطل��ق م��ن اأج��ل تو�سي��ع 
ومتت��ني الرواب��ط ب��ني البلدي��ن ال�سديق��ني، وعل��ى 
كاف��ة امليادين، ال�سيا�سي��ة والقت�سادية والتجارية 

والع�سكرية والثقافية.
يف ح��ني �رح وزير اخلارجية الفرن�سي جان مارك 
اأيرول��ت، اإن فرن�س��ا �ستوا�س��ل عمله��ا م��ع الوليات 

املتحدة يف ظل رئا�سة دونالد ترامب، لكنها بحاجة 
ل�ستي�س��اح موق��ف وا�سنط��ن م��ن التغ��ر املناخي 

والتفاق النووي مع اإيران والأزمة ال�سورية.
م��ن جانب��ه، قال وزير الع��دل الرتكي، بك��ر بوزداغ، 
اإن��ه ل اأحد يف��وز بالنتخابات ع��رب عناوين اجلرائد 
وا�ستطاع��ات ال��راأي، فال�سع��ب ه��و م��ن ي�سوت يف 
النهاي��ة، واأرى اأن ال�سع��ب الأمريكي ق��ال ل لتوجيه 

اإرادت��ه، م�سيف��ًا اأن ب��اده �ستوا�سل العم��ل مع من 
يخت��اره ال�سعب الأمريكي؛ لأن عاقتنا مع الوليات 
املتحدة على م�ست��وى دول، ولدينا م�سالح م�سرتكة 

و�راكة ا�سرتاتيجية.
ويف ايران، قال به��روز كمال وندي، املتحدث با�سم 
منظم��ة الطاقة الذري��ة الإيرانية، اإن ب��اده م�ستعدة 
للتعام��ل م��ع كاف��ة التط��ورات خ��ال ف��رتة رئا�سة 

دونالد ترام��ب للوليات املتح��دة الأمريكية، م�سراً 
اىل اأن ب��اده توؤي��د ا�ستم��رار التف��اق الن��ووي الذي 
ابرمت��ه مع الغ��رب، لكن��ه اأردف قائا لو ح��دث اأمر 
خمال��ف فنحن لدينا خطط طويل��ة الأمد للتعامل مع 

هذا املوقف".
م��ن جهته ق��ال رئي���ض الربمل��ان الأوروب��ي مارتن 
�سولت��ز، اإن��ه ياأمل يف "تع��اون عقاين" م��ع دونالد 

ترامب الذي اأعلن فوزه مبقعد الرئا�سة الأمريكية.
وق��ال �سولت��ز، لن يك��ون الأمر �سه��ًا؛ لأنن��ا �سمعنا 
خال احلملة النتخابية بع�س��ا من عنا�ر �سيا�سة 
احلماي��ة، اإ�ساف��ة اإىل بع���ض الكلم��ات املقلق��ة عن 

املراأة وعن الأقليات.
احلم��ات  تك��ون  خلربت��ي  وفق��ًا  لك��ن  واأ�س��اف، 
النتخابي��ة خمتلفة عن امل�س��ار احلقيقي لل�سيا�سات 
خ��ال فرتة ت��ويل الرئا�سة، لذا اآم��ل يف اأن نعود اإىل 

تعاون عقاين.
بدوره اعترب الأمني العام حللف �سمال الأطل�سي ين�ض 
�ستولتن��ربغ ، اأن زعامة الوليات املتحدة مهمة اأكرث 
م��ن اأي وقت م�سى بعد فوز دونالد ترامب بالرئا�سة 
الأمريكية، قائًا اإن حلفًا قويًا هو اأمر جيد للوليات 
املتح��دة واوروبا. وقال �ستولتن��ربغ يف بيان، نحن 
نواج��ه اأج��واء اأمنية جدي��دة �سعب��ة، وخ�سو�سًا يف 
ما يتعلق باحل��رب الهجينة والقر�سن��ة املعلوماتية 
وتهديد الإرهاب، م�سيفًا اأن زعامة الوليات املتحدة 
مهم��ة اأكرث م��ن اأي وق��ت م�سى. كم��ا هّن��اأ الرئي�ض 
امل�ري عبد الفتاح ال�سي�سي، ترامب، متطلعًا اإىل اأن 
ت�سه��د فرتة رئا�سة ترامب �سخ روح جديدة يف م�سار 
العاق��ات امل�ري��ة الأمريكية ومزيداً م��ن التعاون 
والتن�سيق ملا فيه م�سلح��ة ال�سعبني، وتعزيز ال�سام 

وال�ستقرار والتنمية يف منطقة ال�رق الأو�سط.

الجورنال - خاص

توا�صلت ردود االفعال 
الدولية، االربعاء، بعد 
االعالن عن فوز دونالد 

ترامب مبن�صب الرئي�س 
اخلام�س واالأربعني 

للواليات املتحدة االأمريكية.


