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رفع��ت ال�سلط��ات الهندية ال�سبت، حظرا للتج��وال عن اأجزاء 
م��ن مدينة �رسيناغ��ار، حيث مت فر�ض حظ��ر فيها لإحباط 
خط��ط النف�سالي��ن للتجم��ع يف م�سجد جامي��ا باملدينة، 

طبقا ملا ذكرته م�سادر اعالمية هندية.
وق��ال م�س��وؤول �رسطة "مت رف��ع حظر التج��وال يف مناطق 
مراك��ز ال�رسط��ة اخلم���ض باملدين��ة، حي��ث مت فر���ض حظر 

التجوال اجلمعة املا�سية كاإجراء احرتازي".
واأ�س��اف، اأنه مل تكن هن��اك قيود على حركة املواطنن يف 

اأي منطقة بك�سمري.
واأدى رف��ع القي��ود اإىل زي��ادة حرك��ة املواطن��ن والنق��ل 

باملدينة.
وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك، تاأث��رت احلي��اة الطبيعي��ة بحظ��ر 

التجوال يف ك�سمري لليوم ال�127 على التوايل.
اأي�س��ًا بع���ض املتاج��ر يف املناط��ق احل�رسي��ة  وفتح��ت 
و�سواحي املدين��ة، بالإ�سافة اإىل بع���ض املناطق الريفية 

يف مناطق اأخرى بك�سمري.
غري اأن معظم املتاجر وحمطات الوقود وموؤ�س�سات جتارية 
اأخ��رى يف باق��ي ك�سم��ري مازال��ت مغلقة،وم��ن املتوق��ع 

افتتاحها يف وقت لحق. 
يذك��ر اأن 85 �سخ�سا، بينهم اثنان من رجال ال�رسطة قتلوا 
واأ�سيب اآلف اآخ��رون يف ال�سطرابات احلالية يف ك�سمري، 

ح�سب الوكالة الهندية.
ي�س��ار اإىل اأن ك�سم��ري مق�سمة اإىل �سطري��ن، اإحدهما يخ�سع 
وخا�س��ت  باك�ست��ان،  ل�سيط��رة  والآخ��ر  الهن��د،  ل�سيط��رة 
الدولت��ان ثالثة ح��روب، اثنتان منها ب�سب��ب ك�سمري، حيث 

تزعم كل منهما اأحقيتها يف ال�سيادة عليها.

ألمانيا: ال يمكن التخلي عن افغانستان 

بولندا: متظاهرون يحرقون العلم االوكراني وشعار "فيسبوك"

رفع حظر التجوال عن أجزاء المغرب يفكك خلية لداعش مرتبطة بعصابات للمخدرات
من كشمير الهندية

برل��ن- متابع��ة: ا�ستبع��د وزي��ر التنمي��ة الأمل��اين ج��ريد مول��ر، خف���ض حجم 
امل�سارك��ة الأملانية يف اأفغان�ست��ان بعد تعر�ض القن�سلي��ة الأملانية العامة يف 

مزار ال�رسيف للهجوم اخلمي�ض املا�سي.
وقال��ت م�س��ادر اعالمي��ة ال�سب��ت، ان الوزي��ر املنتم��ي اىل احل��زب امل�سيح��ي 
الجتماع��ي الباف��اري، و�سح ان املانيا جزء من مهم��ة دولية لأفغان�ستان، ول 
ميكن التخلي عنها يف حمنتها. واعرتف مولر، باأن م�ستوى التدريب لقوات الأمن 
الأفغاني��ة، �س��واء �رسطة اأو جي�ض، لي�ض بال�سكل ال��ذي كان ماأموًل قبل ع�رسة اأو 
15 عامًا. واأ�سار مولر، اإىل اأن الطريق ل يزال طوياًل حتى تتمكن اأفغان�ستان من 
ال�سط��الع باأمنها بنف�سها، وتاب��ع اأن ان�سحاب اجلي�ض الأمل��اين �سيكون ممكنًا 

عندما تتمكن البالد من حتقيق ال�ستقرار ب�سورة اأ�رسع من املتوقع.
وكان �ست��ة اأفغ��ان ق��د قتلوا واأ�سي��ب اأكرث م��ن 120 اآخرين اخلمي���ض املا�سي 
عندم��ا ق��اد انتحاري �ساحنة حممل��ة باملتفجرات نحو القن�سلي��ة الأملانية يف 

مدينة مزار �رسيف �سمال اأفغان�ستان.

وار�س��و- متابع��ة : نظم��ت التي��ارات القومية البولندي��ة، ال�سبت، م�س��رية مبنا�سبة 
الذك��رى ال���98 ل�ستق��الل بولن��دا، واأح��رق املتظاه��رون العل��م الأوك��راين وراية 

"بولندا �سد الف�ساد". "في�سبوك" وهم يهتفون 
واأع��رب فا�سيلي زفاريت���ض القائم بالأعم��ال الأوكراين لدى وار�س��و، عن احتجاج 
ب��الده وطالب ال�سلطات البولندية التو�سي��ح العاجل، موؤكدا، اأن كييف �سارعت اإىل 

اإعداد مذكرة احتجاج لت�سليمها اىل اجلانب البولندي.
واأ�س��اف اإن ما حدث لي�ض اإل عم��ال تخريبيا "خمزيا"، معربا عن ثقته التامة باأن 
معظ��م البولندين الذي��ن ي�سمرون م�ساعر ال�سداقة لأوكراني��ا "قد امتع�سوا كذلك 

لدى م�ساهدة اإ�سعال العلم الأوكراين".
وع���رّ القائم بالأعمال الأوكراين، عن اأمله يف اأن تعاقب ال�سلطات البولندية جميع 
املتورط��ن يف ه��ذا الفع��ل ال�سائ��ن. يذك��ر اأن تدني���ض القومين البولندي��ن العلم 
الأوكراين يف عيد ا�ستقالل بولندا، تعبري عن رف�ض ال�سيادة الأوكرانية على اأرا�سي 
غ��رب اأوكرانيا التي اأعاد اجلي�ض الأحمر �سمها �سنة 1939 اإىل اأرا�سي  جمهورية 
اأوكراني��ا ال�سوفيتية ال�سرتاكية، بعد اأن ا�ستول��ت عليها بولندا �سمن نتائج احلرب 
العاملي��ة الأوىل.  اأما �سعار "في�سب��وك"، فقد حلقه التدني�ض هو الآخر احتجاجا من 
القومين البولندين على ممار�سات اإدارة "في�سبوك" التي حجبت �سفحاتهم ع�سية 

تظاهرتهم بهدف عرقلة توا�سلهم تلبية لطلب من ال�سلطات البولندية.

الرباط - متابعة:  قالت وزارة الداخلية املغربية، ال�سبت، اإنها متكنت من تفكيك 
خلي��ة اإرهابي��ة تابع��ة لتنظيم داع�ض، مكون��ة من 4 اأفراد، عل��ى �سلة بع�سابات 
دولي��ة لالجتار باملخدرات ع� احلدود، وذل��ك يف مدينتي وجدة �رسقي اململكة 
وطنج��ة �سم��ايل البالد. وذكرت ال��وزارة يف بي��ان، اأن اأحد اأف��راد اخللية مطلوب 
لل�سلط��ات يف ق�سي��ة تتعل��ق بالجت��ار ال��دويل يف املخ��درات، واأن اآخرين منهم 
كان��ا معتقل��ن �سابق��ن يف ق�ساي��ا تتعلق بالإره��اب، اأحدهم��ا كان على �سلة 
باأ�سخا���ض مت�سددي��ن خارج البالد. واأ�سار بيان ال��وزارة، اإىل اأن ال�سخ�ض الرابع 
يف اخللي��ة قاتل يف ال�ساح��ة ال�سورية والعراقية �سمن �سف��وف جماعة متطرفة 
خططت لتنفيذ اعتداءات اإرهابية داخل اململكة. واأو�سح اأن "ال�رسيك الرابع لهذه 
الع�ساب��ة الإجرامي��ة، واملوقوف على خلفية تفكيك ه��ذه ال�سبكة، مت ترحيله اإىل 
اململك��ة �سنة 2014 من بلجيكا، بعدما ق�سى عقوب��ة بال�سجن يف ق�سية تتعلق 

بالختطاف والقتل العمد والجتار باملخدرات".

 

سريناغار - متابعة

اأعلن��ت ق��وات حلف �سم��ال الأطل�سي )النات��و( اأن انفجارا وقع 
ال�سب��ت، داخ��ل قاع��دة باغ��رام الأمريكي��ة �سم��ايل العا�سمة 

الأفغانية كابل، مما اأ�سفر عن �سقوط �سحايا.
وقال م�س��در اأمني، اإن النفجار بقاعدة باغرام اأدى اإىل مقتل 
اأربع��ة اأ�سخا�ض واإ�سابة 14 اآخري��ن دون حتديد هويتهم، يف 
حن اأعلنت حركة طالبان اأفغان�ستان م�سوؤوليتها عن الهجوم.
واأف��اد امل�سدر، اأن طالبان تقول اإن مهاجما "انتحاريا" متكن 
م��ن الدخول يف وقت مبكر من �سباح ام���ض ال�سبت اإىل ميدان 
يق��وم فيه الأمريكيون بالتدري��ب، وفجر نف�سه بالقرب من هذا 

املكان موقعا العديد من ال�سحايا.
وذكر اأن القوات اأكدت اأن النفجار وقع داخل القاعدة، يف وقت 

يتحدث فيه مراقبون عن �سعوبة الو�سول اإىل هذه القاعدة.

م��ن جهتها، اأف��ادت بعث��ة الدعم احل��ازم الت��ي يقودها حلف 
الناتو باأن النفجار وقع �سباحا واأن هناك �سحايا.

وق��ال حاك��م باغ��رام اإن ما ل يقل ع��ن ثالثة اأ�سخا���ض ُقتلوا 
كما اأ�سيب 13 اآخرون، وقال عبد ال�سكور قدو�سي اإن النفجار 
وق��ع ق��رب �سالة للطع��ام. وتعر�س��ت قاعدة باغ��رام الواقعة 
عل��ى م�سافة حواىل 50 كيلومرتا م��ن كابل بانتظام لهجمات 
م�سلح��ي طالب��ان. ويف كانون الأول املا�س��ي، فجر انتحاري 
عل��ى دراج��ة ناري��ة نف�سه ق��رب القاع��دة، مم��ا اأدى اىل مقتل 
�ست��ة جن��ود اأمريكين، يف اإحدى الهجم��ات الأكرث دموية �سد 

الع�سكرين الأجانب باأفغان�ستان عام 2015.
وم��ا زال ينت���رس يف اأفغان�ست��ان اأك��رث م��ن 12 األ��ف جن��دي 
اأجنب��ي، نح��و ع���رسة اآلف منه��م اأمريكيون، يف اإط��ار عملية 
"الدعم احل��ازم" لتدريب ودعم القوات الأفغانية يف مواجهة 

امل�سلحن.

جاب��ت م�سرية �سم��وع وورود �س��وارع مدين��ة ح�سيمة �سمال 
املغ��رب اجلمع��ة املا�سي��ة، ا�ستم��رارا لالحتجاج��ات الت��ي 
اأعقب��ت مقت��ل بائ��ع ال�سم��ك حم�س��ن فك��ري "طحن��ا" داخل 
�ساحن��ة نفاي��ات، مطالب��ن بالعدالة حول ق�سيت��ه. وذكرت 
املتظاهري��ن  م��ن  الآلف  ع���رسات  اأن  اإعالمي��ة،  م�س��ادر 
�سارك��وا يف امل�س��رية التي انطلقت م��ن ال�ساحة الك�ى و�سط 
املدين��ة، حامل��ن ال�سم��وع وال��ورود للتعب��ري ع��ن ترحمهم 
عل��ى روح الراحل "حم�سن فكري"، ورف�سه��م للظلم. واأفادت 
وكالت اإع��الم ب��اأن ع��دد املتظاهري��ن و�س��ل اإىل 60 األفا، 
ورددرّ املتظاه��رون �سع��ارات �سيا�سي��ة، كما ه��ددوا باللجوء 
اإىل الع�سي��ان امل��دين اإذا مل تت��م ال�ستجاب��ة ملطالبهم، اأو مل 
تتم حما�سب��ة املتورطن يف مقتل ''حم�س��ن فكري''. وو�سلت 

امل�س��رية اإىل املحكم��ة البتدائية ومقر الأم��ن الإقليمي الذي 
كان م�رسح��ا حل��ادث الوف��اة املاأ�ساوية لفك��ري، ومت و�سع 
ال��ورود لينتهي م�سار امل�سرية بال�ساحة الك�ى التي انطلقت 
منه��ا حيث احت�سد املحتجون. وطالب املتظاهرون، باحلرية 
والكرام��ة والعدالة الجتماعية، حامل��ن الأعالم الأمازيغية 
واأعالم حركة 20 ف�اير، كما رفعوا �سعارات من قبيل "كيف 
تعي���ض ي��ا م�سك��ن املعي�س��ة دارت جنح��ن"  ''�س��ي عال بغا 
يطري...و�سي �ساك��ن حتت الق�سدير''. كما دعوا اإىل اإعادة فتح 
التحقي��ق يف واقعة العثور على جث��ث خم�سة �سبان حمروقة 
يف احل�سيم��ة، بعد اأحداث �سغب تلت م�سريات �سهدتها املدينة 
يف 20 �سب��اط 2011، خ��الل م��ا ع��رف باأح��داث "الربي��ع 
الدميقراط��ي". وت�سب��ب مقت��ل فك��ري مبظاه��رات وم�سريات 
احتجاجي��ة يف جمي��ع اأنحاء اململكة، وب�س��كل اأك� مبنطقته 

ويف البلدات املجاورة. 

خ��رج ع�رسات الآلف اإىل و�سط مدين��ة �سول ال�سبت، 
با�ستقال��ة  للمطالب��ة  حا�س��دة  م�س��رية  اأح��دث  يف 
الرئي�س��ة باك كون هي��ه؛ ب�سبب الف�سيح��ة الوا�سعة 
النط��اق املتعلقة ب�سديقتها املقربة منها، طبقا ملا 

ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية اجلنوبية لالأنباء.
و�س��ارك حوايل اكرث من ملي��ون �سخ�ض يف امل�سرية 
عل��ى �س��وء ال�سموع يف املي��دان الع��ام بالقرب من 

جمل�ض مدينة �سول.
واعت���ت اك��� مظاه��رة مت تنظيمه��ا يف كوري��ا 

اجلنوبي��ة هذا الق��رن حت��ى الآن، ومت ن�رس نحو 25 
األف رجل �رسطة؛ ملنع اعمال العنف.

اإىل امل�س��رية،  اأح��زاب معار�س��ة  وان�سم��ت ثالث��ة 
اإىل جان��ب بع���ض املر�سح��ن املحتمل��ن للرئا�سة، 
م��ن بينهم عم��دة �سول ب��اك وون �سون م��ن احلزب 

الدميقراطي.
ومثل��ت هذه امل�سرية التي نظمته��ا اأكرث من 1500 
جماع��ة مدني��ة، الأح��دث يف �سل�سلة م��ن امل�سريات 
احلا�س��دة �سد باك الت��ي تزعزع��ت رئا�ستها؛ ب�سبب 
ال�ستباه يف اأنها �سمحت ل�سديقتها منذ فرتة طويلة 
ت�س��وي �سون �سيل ب�س��وء ا�ستغالل ال�سلط��ة من وراء 

الكوالي���ض. وكانت تقاري��ر اإخبارية ق��د ذكرت يوم 
الثالثاء املا�سي اأن رئي�سة كوريا اجلنوبية �ست�سحب 
مر�سحها لرئا�سة ال��وزراء، بعد اأن تعر�ست ل�سغوط 

�سديدة من املعار�سة؛ ب�سبب ف�سيحة الف�ساد.
وطلب��ت ب��اك من ال�مل��ان تق��دمي مر�سح اآخ��ر بعد 
اأن انتقدته��ا املعار�س��ة؛ ب�سبب تر�سي��ح كيم بيوجن 
جون الأ�سب��وع املا�سي دون الت�س��اور مع الأحزاب 

ال�ملانية، ح�سبما ذكرت يونهاب.
وكانت رئي�سة كوريا اجلنوبية قد قالت اإنها م�ستعدة 
للتع��اون يف التحقيق��ات ذات ال�سل��ة بالف�سيح��ة 

احلالية التي تطال �سديقتها ت�سوي �سون �سيل.

تظاهرة جديدة في المغرب تطالب بالعدالة لبائع السمكانفجار بقاعدة أمريكية في أفغانستان تتبناه طالبان

مظاهرات في سول للمطالبة باستقالة رئيستها
سول - متابعة

حسيمة  - متابعةكابل - متابعة

شروط روسية لوضع هدنة جديدة في حلب.. وتقدم عسكري غربها

بع��د ف�سل الهدن الن�ساني��ة ال�سابقة يف حلب، اعلنت مو�سكو عن 
و�س��ع �رسط رئي�سي لإعالن هدن��ة جديدة يف حلب، يف حماولة 

لإجناحها.
وقال��ت وزارة الدفاع الرو�سية ان ال�رسط الرئي�ض لهدنة ان�سانية 
جدي��دة يتمث��ل يف ا�ستعداد البعث��ة الممية يف �سوري��ا لإي�سال 

امل�ساعدات اىل الحياء ال�رسقية، واجالء اجلرحى واملر�سى.
 و���رسح املتحدث با�سم الوزارة الل��واء اإيغور كونا�سينكوف، اإن 
"جتربة الهدن الإن�سانية ال�سابقة اأظهرت اأن كل تاأكيدات ممثلي 
الأمم املتح��دة ع��ن وج��ود اتفاق��ات م�سبق��ة م��ع امل�سلحن يف 
حلب هي جم��رد كالم، فكل حماولت و�سائ��ل النقل التي حتمل 
امل�ساع��دات الإن�ساني��ة ل�سكان حلب، بغ�ض النظ��ر عن تبعيتها، 
حت��ى جم��رد الق��رتاب م��ن املم��رات الإن�سانية انته��ت بق�سف 
امل�سلحن لها وا�ستحالة املرور؛ ب�سبب تلغيم امل�سلحن للطرق".
واأ�ساف كونا�سينكوف، اأن وزارة الدفاع الرو�سية م�ستعدة للنظر 
يف اإمكاني��ة اإع��الن هدن اإن�سانية جدي��دة يف اأي وقت يوؤكد فيه 
ممثلو البعث��ة الإن�سانية الأممي��ة يف �سوريا ر�سمي��ا ا�ستعدادهم 
اجلرح��ى  واإج��الء  حل��ب،  اإىل  امل�ساع��دات  اإي�س��ال  واإمكاني��ة 

واملر�سى.
وكانت اآخر فرتة تهدئة اإن�سانية يف حلب كانت قد ا�ستمرت ملدة 

4 ت�رسين الثاين املا�سي. 10 �ساعات يوم 
على �سعيد مت�سل ذكر م�سدر ع�سكري يف قوات النظام ال�سوري 
اأن ق��وات احلكوم��ة ال�سوري��ة وحلفاءه��ا تقدم��وا يف حي بغرب 

حلب �سيطرت عليه قوات املعار�سة ال�سهر املا�سي.
وق��ال امل�س��در الع�سكري يف جي���ض النظام ال�س��وري اإن القوات 
املوالي��ة للحكوم��ة ا�ستع��ادت بالكام��ل ح��ي املني��ان، وح��ي 

�ساحية الأ�سد، وكالهما على الأطراف الغربية حللب.
وذك��ر امل�س��در ان "وح��دات م��ن اجلي���ض والق��وات امل�سلح��ة 
بالتعاون مع القوات الرديفة واحللفاء ا�ستعادت ال�سيطرة ب�سكل 
كام��ل على �ساحية الأ�س��د، ومعمل الكرت��ون، ومنطقة املكاتب 
غرب��ي حلب، وتوا�سل تقدمها، ومالحق��ة فلول الإرهابين على 

هذا الجتاه".
واملدين��ة مق�سم��ة من��ذ �سن��وات اإىل قط��اع غربي ت�سيط��ر عليه 
احلكومة، واآخر �رسقي ت�سيط��ر عليه املعار�سة التي يحا�رسها 

النظام وحلفاوؤه منذ ال�سيف.

بغداد - خاص

استمرار التظاهرات ضد فوز ترامب..

المفوضية االوروبية تعتبره خطرا على عالقاتها مع امريكا
منع  اعتزامه  من  تر�سحه  حملة  اإب��ان  ترامب  ت�رسيحات  واأث��ارت   
امل�سلمن من الدخول اإىل الوليات املتحدة، ا�ستنكاراً وا�سعًا ما زال 
حميط  يف  ال�سالة  باأداء  م�سلمون  قام  حيث  الآن،  اإىل  �سداه  يرتدد 

جامعة بريكلي يف �سان فران�سي�سكو احتجاجا على انتخابه.
و�سهدت مدن اأمريكية ك�ى مثل ميامي ولو�ض اأجنلو�ض ونيويورك 
ترامب  دونالد  انتخاب  على  احتجاجًا  وا�سعة  تظاهرات  واوريغون 
"وا�سنطن  حديقة  يف  حمتجون  جتمع  نيويورك  ويف  للبالد.  رئي�سًا 
�سكوير" يف مانهاتن ال�سفلى، وحمل بع�سهم بالونات حمراء �سخمة 
ولفتات ر�سمت عليها قلوب وكلمات "�سالم وحب"، اأو "جدارك لن 
يقف يف طريقنا"، يف اإ�سارة اإىل اجلدار الذي وعد ملياردير العقارات 

ببنائه على احلدود مع املك�سيك.
وحتدث فرع قناة "اإيه بي �سي" املحلي عن جتمع 4000 �سخ�ض، 
املدينة  و�سط  ع�  �سكوير"  "يونيون  �ساحة  اإىل  اآخ��رون  �سار  فيما 
اأعلنت �رسطة  اإىل حميط برج ترامب. كما  اآخرين  ا�ستمرار توافد  مع 
املا�سية،  اجلمعة  ليل  من  اعتباراً  �سخ�سًا   11 توقيف  نيويورك 
الت�سامن  عن  املتظاهرون  وع�  تاميز.  نيويورك  �سحيفة  بح�سب 
اأن يتوىل من�سبه  مع جمموعات قد ت�ستهدفها �سيا�سات ترامب، ما 

ر�سميًا يف كانون الثاين، وبينهم املك�سيكيون وامل�سلمون.
قالت كيم باير 41 عاما ، "نحن هنا لدعم كل الذين اأهانهم ترامب، 

ولنثبت لأطفالنا اأن لنا �سوتًا، وللدفاع عن حقوق الإن�سان".
خالل  متظاهر  مقتل  عن  ال�سبت،  ال�رسطة  اأعلنت  اوري��غ��ون  ويف 
مواجهات مع متظاهرين �سد فوز الرئي�ض الأمريكي املنتخب دونالد 

ترامب، يف مدينة بورتالند �سمايل الوليات املتحدة.
جادة  على  عفوية  م�سرية  يف  متظاهر   1000 حواىل  جتمع  كذلك 
ترحيل  العن�رسية، و�سد  رافعن لفتات �سد  بي�سكاين يف ميامي، 
املهاجرين خالفًا للقانون. ويف تظاهرة �سغرية بكاليفورنيا نفذت 
اأكرث من 20 امراأة عر�سًا احتجاجيًا وجيزاً يف و�سط طريق �رسيعة 

وحمل  ال�سري،  حركة  توقف  اإىل  اأدى  ما  اأجنلو�ض،  لو�ض  جنوب  اإىل 
عدد منهن لفتة تقول "وحدة"، فيما �رسن على الطريق الوا�سعة يف 

كو�ستا مي�سا.
"اإن  �ساربتون  اآل  نيويورك  يف  املدنية  احلقوق  ق��ادة  اأح��د  وق��ال 
املحتجن املناه�سن لرتامب يجب اأن يحذوا حذو اجلمهورين يف 
اأن مناه�سة اجلمهورين  واأ�ساف  اأوباما".  ل�سيا�سات  معار�ساتهم 
حزب  حركة  اإىل  بعد  فيما  وتطورت  طبيعية،  بداية  ب��داأت  لأوباما 
"لن  وتابع  ترامب.  انتخاب  اإىل  املطاف  نهاية  يف  واأدت  ال�ساي، 
الإ�رسار،  من  القدر  نف�ض  على  �سنكون  لكننا  مثلهم،  كريهن  نكون 

لن ينتهي هذا".
وقال اأحد منظمي الحتجاجات والرت �سمولريك، اإن اأع�ساء حتالف 
)اأن�رس( وهي جماعة احتجاجية اأمريكية وا�سعة النطاق، �ساركوا يف 
اإىل  الآلف  الأ�سبوع املا�سي، وي�ستهدفون جذب ع�رسات  مظاهرات 

م�سرية مناه�سة لرتامب يوم التن�سيب.
واأ�ساف "�سيت�سدى ال�سعب لأجندة ترامب منذ اليوم الأول"، واأو�سح 
اأن اجلماعة تعتزم موا�سلة التظاهر طوال فرتة ترامب الرئا�سية التي 
املا�سي  الثالثاء  يوم  فوزه  منذ  ترامب  ويتحدث  �سنوات".   4 متتد 
النتخابية،  احلملة  اأثناء  بت�رسيحاته  مقارنة  اعتداًل،  اأكرث  بن�ة 
ما  لريوا  ينتظرون  املدنية  احلقوق  ن�سطاء  بع�ض  جعل  الذي  الأمر 

�سيفعله ترامب قبل الن�سمام اإىل الحتجاجات.
الالتينية  اأمريكا  مواطني  لرابطة  القومي  التنفيذي  املدير  وقال 
ج��ي��داً  ي�ستجيب  ت��رام��ب  اأن  اأع��ت��ق��د  "ل  وي��ل��ك��ز  ب��رن��ت  امل��ت��ح��دة 

لالحتجاجات".
ت�رسفات  �ست�سبح  هل  يرى  حتى  لالنتظار  م�ستعد  اأن��ه  واأ�ساف 
ترامب اأكرث اعتدال مما كانت عليه اأثناء احلملة النتخابية، وقال اإنه 

اإذا مل يحدث ذلك فاإننا �سنكون هناك يف ال�سوارع.
اإن  يونكر،  كلود  جان  الأوروبية  املفو�سية  رئي�ض  قال  جهته  من 
انتخاب ترامب رئي�سا للوليات املتحدة ي�سكل خطرا على العالقات 

بن الحتاد الأوروبي واأمريكا.

موؤمتر  يف  الطالب  من  جلمهور  الأوروب���ي  الدبلوما�سي  واأ�ساف 
الأمريكية  النتخابات  يف  �سادم  ب�سكل  الفائز  "اإن  بلك�سمبورغ، 

ان ج���اه���ل ب���الحت���اد  م�سيفا  عمله"،  وط���رق  الأوروب�����ي 
"انتخاب ترامب 
على  ي��ن��ط��وي 
بزعزعة  خ��ط��ر 
ال��ع��الق��ات بن 

من  ال���ق���ارت���ن 
ويف  اأ����س���ا����س���ه���ا 

هيكلها".
اأكرث  من  يونكر  ويعد 

ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 
اأوروب����������ا،  يف  ن����ف����وذا 
ت�رسيحاته  وت��ع��ار���س��ت 

الأك���رث  ال��ف��ع��ل  ردود  م���ع 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ة م���ن ال��ق��ادة 

اإنهم  قالوا،  الذين  الأوروب��ي��ن، 
"الرئي�ض  م��ع  للعمل  م�����س��ت��ع��دون 

اجلمهوري املقبل".
ترامب  لت�رسيحات  "الوخيمة"  العواقب  من  يونكر  وح��ذرّر 
لرتامب  بت�رسيح  اأي�سا  ر  ذكرّ كما  الأمنية،  ال�سيا�سة  ب�ساأن 
الحتاد  مقري  ت�سم  التي  بلجيكا  باأن  يعتقد  اأنه  فيه  قال 

الأوروبي وحلف الأطل�سي مدينة ولي�ست دولة.
الرئي�ض  نعلم  لأن  "نحتاج  ال�سدد  بهذا  يونكر  وق��ال 
اأن  على  موؤكدا  تعمل"،  وكيف  اأوروب��ا  هي  ما  املنتخب 

الأمريكين عادة ما "ل يبدون اهتماما باأوروبا".
�سي�سيع  "العامل  اأن  اإىل  الأوروب��ي،  الدبلوما�سي  واأ�سار 
عامن حلن انتهاء ال�سيد ترامب من التجول يف العامل 

الذي ل يعرفه".

الجورنال - متابعة

ما زالت االحتجاجات على 
انتخاب الرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب تتوا�صل 
يف العديد من الواليات 
االأمريكية، متنوعة بني 

تظاهرات غا�صبة وم�صريات 
حتولت اإىل اأعمال �صغب ادت 

اىل قتل احد املتظاهرين.


