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احكام بالسجن واالعدام بحق 21 اردنيا 
خططوا لعمليات ارهابية

تواريخ شخصية على لوحات السيارات في دبي 
نتانياهو طلب ارجاء التصويت على اصدار 

مئات التراخيص االستيطانية 

ا�ص��درت حمكم��ة اأم��ن الدول��ة االردني��ة االربع��اء احكام��ا تراوح��ت بني 
ال�صج��ن ثالثة اعوام اىل االع��دام �صنقا حتى املوت بحق 21 اردنيا اع�صاء 
يف "خلي��ة ارهابية" مرتبطة بتنظي��م الدولة اال�صالمي��ة اأدينوا بالتخطيط 
لعمليات ارهابية داخل اململكة، ح�صبما افادت مرا�صلة وكالة فران�س بر�س 

داخل قاعة املحكمة. 
وحكمت املحكمة يف جل�صتها التي عقدتها �صباح االربعاء على خم�صة من 
املتهم��ني باالعدام �صنقا حت��ى املوت وثالثة متهم��ني بال�صجن 15 عاما 
وثماني��ة متهم��ني بال�صج��ن ع�رشة اع��وام واربعة متهم��ني بال�صجن ثالثة 
اع��وام ومتهم اآخر بال�صجن �صبعة اعوام.واح��د املتهمني املحكوم بال�صجن 
15 عاما فار من وجه العدالة، فيما مثل الع�رشون االخرون امام املحكمة 
وه��م يرتدون مالب�س ال�صجن البنية والزرق��اء.ومل ينطقوا باي رد فعل بعد 

�صدور احلكم بحقهم 

اطلق��ت هيئة الطرق واملوا�صالت احلكومي��ة يف دبي خدمة متنح ا�صحاب 
ال�صي��ارات يف االم��ارة اخلليجي��ة فر�صة اختي��ار ارقام خما�صي��ة للوحات 
�صياراته��م بناء عل��ى تواريخ ومنا�صب��ات �صخ�صية كاملي��الد والزواج، يف 
مقاب��ل بدل مايل. واعلنت الهيئة عل��ى موقعها ان خدمة "حلظاتك املميزة 
عل��ى لوح��ة مركبت��ك" تتي��ح ملالك��ي ال�صي��ارات "فر�ص��ة الختي��ار ارقام 
خما�صي��ة للوحات مركباتهم، وذلك بناء على تواريخ ومنا�صبات مهمة يف 
حياتهم كايام امليالد، ويوم التعيني، وتاريخ الزواج، والتخرج، وغريها".
وا�صاف��ت ان ارقام اللوحات اخلا�صة بهذه اخلدمة "خما�صية فقط، وت�صمل 

التاريخ وال�صهر وال�صنة".
وت�صمل هذه اخلدمة ا�صحاب ال�صيارات بدءا من مواليد العام 1967، وتبلغ 

كلفتها 1620 درهما اماراتيا اي ما يعادل نحو 440 دوالرا.
وق��ال �صلط��ان املرزوق��ي مدي��ر ادارة ترخي���س املركب��ات يف الهيئ��ة ان 
املب��ادرة "تظه��ر دور الهيئة االأ�صا�ص��ي يف تقدمي خدم��ات جديدة ومميزة 
للمتعامل��ني حتقق لهم الر�ص��ى وال�صعادة، من خ��الل اإ�رشاكهم يف اختيار 

ارقام ت�صكل لهم اأهمية يف حياتهم على لوحات مركباتهم".

طل��ب رئي�س ال��وزراء اال�رشائيل��ي بنيامني نتانياه��و ارجاء بحث ا�ص��دار مئات 
الرتاخي���س اال�صتيطانية يف القد�س ال�رشقية املحتلة ال��ذي كان مقررا االربعاء، 

بح�صب ما اعلن م�صوؤول يف بلدية القد�س اال�رشائيلية لوكالة فران�س بر�س.
وق��ال حن��ان روبني وه��و ع�ص��و يف البلدية وع�ص��و يف جلنة التخطي��ط والبناء 
الت��ي كان م��ن املق��رر ان تبحث ا�ص��دار الرتاخي�س "ابلغنا رئي���س اللجنة انه مت 
�صح��ب )مناق�صة ا�ص��دار الرتاخي�س م��ن الربنامج( بطلب من رئي���س الوزراء من 
اج��ل ان نتجن��ب خالف��ا م��ع احلكوم��ة االمريكية قبل خط��اب )وزي��ر اخلارجية 
االمريكي جون( كريي الليلة". وكان منظمة "عري عاميم" اال�رشائيلية املناه�صة 
لال�صتيط��ان اكدت ان اللجنة �صتبح��ث ا�صدار تراخي�س ل 618 وحدة ا�صتيطانية 

يف القد�س ال�رشقية املحتلة.

رح��ب الياباني��ون االربعاء بزي��ارة رئي�س ال��وزراء �صينزو 
اآب��ي اىل ب��ريل هارب��ور باعتباره��ا ب��ادرة تاريخية لكن 
اي�ص��ا ر�صالة �صيا�صية اىل الرئي�س االمريكي املقبل دونالد 

ترامب.
وبث��ت حمط��ة التلفزيون الياب��اين الر�صمي��ة "ان ات�س كي" 
مبا�رشة حواىل ال�صاعة ال�صابعة �صباحا )الثالثاء 22،00 
ت غ( اخلط��اب ال��ذي القاه اآب��ي بعد زيارة ن�ص��ب "يو ا�س 
ا���س اريزون��ا" الذي بني فوق حطام ال�صفين��ة التي اغرقها 

الق�صف الياباين يف 7 كانون االول/دي�صمرب 1941.
وهي اول زيارة لرئي�س وزراء ياباين اىل الن�صب الذي اقيم 
يف بداي��ة �صتين��ات الق��رن املا�صي لتك��رمي ذكرى 1177 

امريكي��ا �صقط��وا عندم��ا دم��ر الط��ريان الياب��اين ال�صفينة 
احلربية يف الهجوم.

وق��ال البحار الياباين ال�صابق �صيزوهيكو هاراغو�صي )95 
عام��ا( ال��ذي �صاركت وحدته يف هجوم ب��ريل هاربور قبل 
75 عاما، لتلفزيون ا�صاهي انه "تاأثر كثريا" عندما �صمح 

ت�رشيحات اآبي الذي ا�صاد بامل�صاحلة.
من جهته قال كونيو�صي تاكيموتو )95 عاما( امليكانيكي 
ال�صاب��ق يف البحرية الذي ان�صم اىل اال�صطول الياباين عند 
تنفي��ذ الهج��وم، ان اخلط��اب "كان ر�صال��ة جميل��ة تعك�س 

م�صاعر االمريكيني واليابانيني على حد �صواء".
لكنه ا�صف الن ت�رشيحات اآبي "ت�صطدم مبا يقوم به، مثل 
ار�ص��ال جنود يابانيني اىل مناط��ق نزاع يف اخلارج وذلك 

للمرة االوىل" منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية.

 

العثور على الصندوق االسود الثاني للطائرة 
الروسية المنكوبة

اعلن��ت وزارة الدفاع الرو�صية االربعاء انه مت العثور على ال�صندوق اال�صود 
الثاين للطائرة الع�صكرية الرو�صية التي حتطمت االحد يف البحر اال�صود.

وق��ال اجلي�س الرو�ص��ي ان "م�صجل الرحلة الثاين لطائ��رة التوبوليف 154 
ع��ر علي��ه وانت�صل" �صب��اح االربعاء م��ا ي�صكل عن���رشا حا�صما يف حتديد 
ا�صب��اب الكارث��ة التي اوقعت 92 قتيال بينهم اكر من 60 ع�صوا يف جوقة 

اجلي�س االحمر ال�صهرية.
ونقل��ت وكاالت االنب��اء ع��ن اجلي���س قول��ه انه مت العث��ور اي�ص��ا على 15 
جث��ة واك��ر من 200 "قطعة م��ن ا�صالء جثث ال�صحاي��ا" وغالبيتها نقلت 
اىل مو�صك��و حيث �صيت��م التعرف عل��ى هوياتها. وكانت ف��رق البحث التي 
تعمل يف منطقة حتطم الطائرة ليال نهارا منذ االحد، عرت على ال�صندوق 
اال�ص��ود االول �صباح الثالث��اء "يف حالة مر�صية".وتابع��ت وزارة الدفاع 
"من��ذ ب��دء عمليات البحث، مت العثور عل��ى 12 قطعة كبرية و1547 من 

احلطام ال�صغري للطائرة".

اتفاق تاريخي بين روسيا وتركيا لوقف اطالق النار في كل انحاء سوريا 

تو�صل��ت تركي��ا ورو�صي��ا اىل اتفاق عل��ى خطة لوقف 
الط��الق النار يف كل انح��اء �صوريا تدخل حيز التنفيذ 
منت�ص��ف اللي��ل، ح�صبم��ا اف��ادت وكال��ة االنا�ص��ول 

الرتكية احلكومية االربعاء.
وتابع��ت الوكالة ان اخلطة ت�صم��ل تو�صيع نطاق وقف 
اط��الق الن��ار ال�ص��اري يف حل��ب لي�صم��ل كل انح��اء 
البالد اال انها ت�صتثن��ي، مثل اتفاقات الهدنة ال�صابقة، 
»املجموع��ات االرهابية«. وا�صافت ان تركيا ورو�صيا 
تعم��الن لب��دء تنفيذ وق��ف اطالق النار عن��د منت�صف 

اللي��ل، وان اخلط��ة يف ح��ال جناحها �صت�ص��كل ا�صا�صا 
ملفاو�ص��ات �صيا�صي��ة ب��ني النظ��ام واملعار�صة تريد 

مو�صكو وانقرة تنظيمها يف ا�صتانا يف كازاخ�صتان.
ومل يت�صح اين ومتى مت االتفاق على هذه اخلطة ولكن 
ج��رت حمادثات خ��الل اال�صابيع املا�صي��ة يف انقرة 

بني تركيا ورو�صيا وممثلني عن املعار�صة ال�صورية.
وتق��ف انقرة ومو�صك��و على طريف نقي���س يف النزاع 
ال�صوري اذ طالبت مرارا برحيل الرئي�س ال�صوري ب�صار 

اال�صد يف حني تقدم رو�صيا وايران الدعم له.
ولك��ن البلدي��ن يتعاون��ان من��ذ ا�صهر ح��ول �صوريا ال 
�صيم��ا اثر تطبي��ع العالق��ات بينهما بع��د ازمة جنمت 

ع��ن ا�صق��اط تركي��ا طائ��رة رو�صي��ة ال�صن��ة املا�صية.
ومل تب��د تركيا رد فعل اثر ا�صتع��ادة القوات احلكومية 
ال�صوري��ة كامل مدينة حلب واخراج الف�صائل امل�صلحة 

واملعار�صة منها.
م��ن جان��ب اخ��ر قت��ل 22 مدني��ا عل��ى االق��ل بينهم 
اطف��ال يف غ��ارات جوي��ة نفذته��ا طائ��رات  ع���رشة 
حربي��ة جمهول��ة عل��ى قري��ة ي�صيط��ر عليه��ا تنظي��م 
الدول��ة اال�صالمية يف �رشق �صوريا كم��ا اعلن املر�صد 
ال�ص��وري حلق��وق االن�ص��ان االربع��اء. وق��ال املر�ص��د 
ان املدني��ني الذي��ن قتل��وا هم م��ن عائلت��ني يف قرية 
احلجنة الواقعة يف الريف ال�رشقي ملحافظة دير الزور 

اخلا�صع��ة مبعظمها ل�صيطرة تنظي��م الدولة اال�صالمية 
وت�صتهدفه��ا بانتظ��ام طائ��رات التحالف ال��دويل �صد 
اجلهاديني ال��ذي تقوده الواليات املتح��دة. دير الزور 
ه��ي املحافظة ال�صوري��ة الوحيدة الت��ي تخ�صع ب�صكل 
�صبه كام��ل ل�صيطرة تنظيم الدول��ة اال�صالمية بينما ال 
ي�صيط��ر النظام ال�صوري �صوى على ك��ربى مدنها التي 
حتمل اال�صم نف�صه. وي�صن التحالف الدويل منذ ايلول/
�صبتم��رب 2014، �رشب��ات جوي��ة ت�صته��دف مواق��ع 
تنظي��م داع���س وحتركاته��م يف �صوري��ا. كم��ا يواج��ه 
التنظي��م حاليا هجمات ع�صكرية على عدة جبهات يف 

�صوريا والعراق.

انقرة  – متابعة

القدس  – متابعة

طوكيو  – متابعة

�صابقان،  وجرناالن  �صابقني،  اأعمال  رجال  بينهم  اجلدد  الروؤ�صاء 
منا�صب  تقلدوا  حمنكني  �صيا�صيني  عن  ف�صال  اأ�صبق،  ورئي�س 
واأمريكا  واأوروب���ا  واآ�صيا  اإفريقيا  ق��ارات  اإىل  ينتمون  متعددة، 

ال�صمالية واجلنوبية.
فراغا  للبنان  رئي�صا  عون  مي�صال  العماد  انتخاب  اأنهى  وبينما 
لرف�س  رئا�صية،  اأزمة  يف  غامبيا  دخلت  �صهرا،   29 دام  رئا�صيا 
فيما  املنتخب،  للرئي�س  مهامه  ت�صليم  واليته  املنتهية  الرئي�س 

عربت جزر الُقمر اأزمة رئا�صية الحت يف االأفق.
بالدهم،  د�صاتري  وفق  اجل��دد،  الروؤ�صاء  �صالحيات  تباينت  واإن 
بني  تنوعت  واإن  حتديات،  يواجهون   ،2017 ويف  جميعا،  فاإنهم 
د�صتورية،  اإ�صالحات  واإج��راء  مرتدية،  اقت�صادية  اأو�صاع  اإنهاء 
واإنهاء �رشاع طائفي، والتو�صل اإىل م�صاحلة وطنية، اإ�صالفة اإىل 

اإ�صالح عالقات خارجية.
واأبرز   ،2016 وامللوك اجلدد يف  للروؤ�صاء  تقدم ر�صدا  االأنا�صول 
املتوقعة  وال��ت��اأث��ريات   ،2017 يف  حتديات  من  يواجهونه  ما 

ل�صيا�صاتهم على بلدانهم والعامل:
 ترامب.. ت�صريحات مثرية

ثان  نوفمرب/ت�رشين  بانتخابات  فاز  ترامب،  دونالد  اجلمهوري 
الق�صم  يوؤدي  عندما  ال�45،  االأمريكي  الرئي�س  لي�صبح  املا�صي، 
اأوباما،  باراك  الدميقراطي،  �صلفه  من  ال�صلطة  ويت�صلم  الد�صتوري، 

يوم 20 يناير/ كانون ثان املقبل.
ترامب اأثار الكثري من اجلدل حمليا ودوليا بت�رشيحات اأطلقها قبل 
اأمريكية  ب�صيا�صة  ينبئ  ما  عدة؛  ق�صايا  ب�صاأن  فوزه  وبعد  واأثناء 

جديدة �صيكون لها تاأثريها على ال�رشق االأو�صط والعامل.
اأن  اأعلن بعد فوزه  فعلى �صعيد ت�رشيحاته املناه�صة للم�صلمني، 
املتحدة  الواليات  اإىل  دخوهم  حظر  ب�صاأن  قائمة  تزال  ال  خططه 

حلني اإيجاد اآلية للف�صل بني املتطرفني وغريهم.
ويف تعقيبه على قرار جمل�س االأمن الدويل املناه�س لال�صتيطان 
ظهرت  اجل���اري،  اأول  دي�صمرب/كانون   23 ي��وم  االإ���رشائ��ي��ل��ي، 
"االأمور  اأن  اأعلن  الفل�صطينية، حيث  مالمح �صيا�صته جتاه الق�صية 
اإىل  اإ�صارة  يف  ال�صلطة("،  ت�صلمه  )موعد  يناير   20 بعد  �صتختلف 
ب�صاأنه  الت�صويت  امتنعت وا�صنطن عن  الذي  الدويل،  القرار  رف�صه 
االأعمال  اأعلن رجل  االنتخابية،  بتمريره. وخالل حملته  �صمح  ما 
امللياردير اعتزامه نقل ال�صفارة االأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س 
العواقب  "وخيمة  �صتكون  اأنها  مراقبون  يرى  خطوة  يف  املحتلة، 
والتداعيات" حال تنفيذها. اأما االأزمة ال�صورية، قال ترامب خالل 
احلملة االنتخابية اإنه على وا�صنطن "اأن ال تتدخل يف �صوريا ب�صكل 
االأ�صد"؛  "لن يحارب  بالرئا�صة،  اأنه يف حال فوزه  كبري"، م�صيفا 

الأن وا�صنطن "لديها م�صاكل اأكرب منه".
النووية يف  االأ�صلحة  ا�صتخدام  اإمكان  بعد ت�رشيحات متكررة عن 
"احلرب على االإرهاب"، تعهد ترامب بتعزيز القدرات النووية لبلده، 
يوم  بوتني،  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  اأ�صدرها  اأوامر  اأعقاب  يف 

22 دي�صمرب اجلاري، بتعزيز القدرات النووية لرو�صيا.
اإمكانية  اإىل  ترامب  اأملح  ال�صني،  مع  بلده  عالقات  �صعيد  على   
طبيعة  تر�صم  التي  الواحدة"،  "ال�صني  �صيا�صة  عن  اإدارت��ه  تخلي 

العالقات بني وا�صنطن وبكني منذ نحو 4 عقود.
�صيا�صة "ال�صني الواحدة" تقوم على اأن جزيرة تايون لي�صت دولة 
بكني  تعتربها  حيث  ال�صني،  من  يتجزاأ  ال  جزء  واإمن��ا  م�صتقلة، 

"اإقليما متمردا".
 مي�صال عون.. اآمال وحتديات

يف 31 اأكتوبر/ ت�رشين اأول املا�صي فاز عون برئا�صة لبنان عرب 
انتخابات يف الربملان، �صمن �صفقة �صيا�صية اأنهت فراغا رئا�صيا 
حكومة  بت�صكيل  احلريري  �صعد  تكليف  اإىل  واأدت  �صهرا،   29 دام 

جديدة.
االأكرب  الرئي�س  لبنان، هو  روؤ�صاء  13 بني  رقم  الذي يحمل  عون، 

�صنا حلظة تلقده املن�صب؛ حيث يبلغ من العمر 81 عاما.
و�صبق اأن �صغل من�صب قائد اجلي�س بني 23 يونيو/حزيران 1984 
التي  الع�صكرية  احلكومة  رئي�س  ومن�صب   ،1989 نوفمرب  و27 

ت�صكلت عام 1988.
تنجح  باأن  عري�صة  اآمال  و�صط   2017 عام  يدخلون  اللبنانيون 
اإعادة حتريك  حكومة احلريري، وهي االأوىل خالل عهد عون، يف 
كثريا  ت��اأث��رت  مرافق  يف  العمل  واإط���الق  االقت�صادية،  العجلة 
اإعادة  اأبرزها  واأمام عون حتديات،  املا�صية.  ال�صغور  خالل فرتة 
ترتيب عالقات بلده مع دول اخلليج العربي، والتي �صهدت تاأزما 
املا�صي،  �صباط  فرباير/  يف  ال�صعودية،  قررت  اأن  منذ  مت�صاعدا 

اعتربته  ما  ب�صبب  اللبناين؛  للجي�س  الع�صكرية  امل�صاعدات  وقف 
البلد،  يف  ال�صيا�صي  القرار  اهلل" على  "حزب  جماعة  "هيمنة" من 
العزيز،  عبد  بن  �صلمان  امللك  ال�صعودي  العاهل  تهنئة  رغم  وذلك 

لعون، وتاأكيده "وقوف اململكة مع لبنان ووحدته".
عن  بلبنان  �صيناأى  اأنه  الق�صم،  خطاب  خالل  عون،  تاأكيد  ورغم 
"حزب اهلل" بجانب نظام  ال�رشاعات اخلارجية، يبقى ملف قتال 
واأن  ال�صيما  اأمامه،  املهمة  التحديات  بني  من  �صوريا  يف  االأ�صد 

معظم دول اخلليج تدعم املعار�صة ال�صورية.
 تواديرا رئي�صا لأفريقيا الو�صطى

اأر�صنج تواديرا رئي�صا،  الو�صطى جرى انتخاب فو�صنت  اإفريقيا  يف 
يوم 14 فرباير املا�صي، واأدى اليمني الد�صتورية يف 30 مار�س/
اعتبارات  اأية  "بدون  مهامه  ب�اأداء  تعهد  تواديرا  املا�صي.  اآذار 
عرقية اأو �صخ�صية". عقب فوزه، ا�صتعاد البلد تدريجيا الهدوء، واإن 
كان ن�صبيا، بعد عامني من اقتتال طائفي بني عنا�رش "�صيليكا" 
باالكا"  "اأنتي  وميلي�صيات  م�صلم(  وع�صكري  �صيا�صي  )ائتالف 

امل�صيحية؛ ما اأ�صقط اآالف القتلى و�رشد ع�رشات االآالف.
نهاية  منذ  الطائفي،  العنف  اأع��م��ال  جت��ددت  م��ا  ���رشع��ان  لكن 
اإىل  اإ�صافة  اأيلول املا�صي، لت�صبح معاجلة ذلك امللف،  �صبتمرب/ 
اأبرز  عودة الالجئني وامل�صاحلة الوطنية واإ�صالح االقت�صاد، من 

التحديات اأمام تواديرا.
 غامبيا.. اأزمة رئا�صية

جديدة،  اأزم��ة  زامبيا  تعي�س  الو�صطى،  اإفريقيا  من  الغرب  اإىل 

ت�صليم  رف�صه  جامع،  يحيى  واليته  املنتهية  الرئي�س  اإعالن  عقب 
الذي ح�صل  املعار�صة(،  )مر�صح  بارو  اأداما  املنتخب  اإىل  ال�صلطة 
يف انتخابات مطلع دي�صمرب اجلاري، على %45.5 من االأ�صوات 

مقابل %36.7 لالأول.
اإىل  عاما،   22 منذ  يحكم  الذي  جامع  �صارع  النتائج،  اإعالن  فور 
دي�صمرب   9 يوم  تلفزيوين  لكنه، ويف خطاب  بارو،  مناف�صه  تهنئة 
غري  "خمالفات  اأن  معتربا  النتائج،  قبول  عن  تراجع  اجل��اري، 

مقبولة" �صابت االقرتاع.
جميع  يف  فاز  حيث  غامبيا،  جامع  يحكم   1994 انقالب  ومنذ 
و2006  1996و2001  اأع���وام  يف  الرئا�صية،  اال�صتحقاقات 
و2011، ويواجه اتهامات من املعار�صة ب�"ممار�صة الديكتاتورية 
الق�صاء"، وهي  الق�رشي واالإعدام خارج نطاق  والت�صلط واالإخفاء 

االتهامات التي ينفيها الرجل.
 جزر القمر.. عودة عثماين

يف  الحت  رئا�صية  اأزمة  القمر  جزر  جتاوزت  غامبيا،  عك�س  على 
مايو/   15 يوم  الد�صتورية،  املحكمة  اإع��الن  بعد  وذل��ك  االأف��ق، 
االأ�صبق غزايل عثماين، مبن�صب رئي�س  الرئي�س  اأيار املا�صي، فوز 
التي  االنتخابات  باإعادة  اأمرت  املحكمة  الُقمري. وكانت  االحتاد 
جرت يوم 10 اأبريل/ني�صان املا�صي، ب�صكل جزئي يف 13 مكتب 
لالحتاد  املكونة  الثالثة  اجل��زر  )اإح��دى  اأجن��وان  بجزيرة  اق��رتاع 
خالل  خمالفات  �صهدت  وم��وايل(  الكربى  القمر  بجانب  القمري، 

االقرتاع.
 بنني.. "ملك القطن" رئي�صا

يف بنني، ت�صلم رجل االأعمال باتري�س تالون، احلكم، يوم 6 اأبريل 
املا�صي، لوالية رئا�صية ت�صتمر 5 �صنوات، اإثر فوزه يف انتخابات 

20 من ال�صهر ال�صابق.
تالون )58 عاما( اأو "ملك القطن" كما يطلق عليه يف بنني، تعهد 
عقب اإعالن فوزه، باإجناز "اإ�صالحات د�صتورية، والت�صوية الفورية 
للديون الداخلية"، املقّدرة ب� 300 مليار فرنك اإفريقي )نحو 509 

مليون دوالر(.
 راديف رئي�صا لبلغاريا

فاز مر�صح احلزب اال�صرتاكي املعار�س، املقرب من رو�صيا، رومن 
نوفمرب   13 التي جرت يف  بلغاريا  رئا�صة  انتخابات  راديف، يف 
لرو�صيا،  وموؤيد  اجلوية  للقوات  �صابق  قائد  ورادي��ف  املا�صي. 

ومناه�س للهجرة.
حد  اإىل  �رشيف  من�صب  هو  بلغاريا  يف  الرئا�صة  من�صب  اأن  ورغم 
اأنه  اإال  ال��وزراء،  رئي�س  يد  ال�صلطات يف  كبري، حيث ترتكز غالبية 
يف اأعقاب فوز راديف، بداأت الت�صاوؤالت تثار يف ال�صارع البلغاري 
حول ما اإذا كانت بلغاريا �صتغري قبلتها نحو رو�صيا بحكم العالقات 

التاريخية مع االحتاد ال�صوفيتي ال�صابق 1991 -1922( (؟.
التعاون  ���رشورة  عن  رادي��ف  حتدث  االنتخابية،  حملته  وخالل 
على  �صيعمل  واأن��ه  ومو�صكو،  وا�صنطن  من  كل  مع  وثيق  ب�صكل 
حت�صني العالقات مع رو�صيا، التي توترت خالل فرتة رئي�س الوزراء 

امل�صتقيل، بويكو بوري�صوف

الجورنال  - متابعة 

�صهد عام 2016 تويل 14 
رئي�صا وملكا �صدة احلكم، اأو 

الإعالن عن فوزهم بالرئا�صة، 
يف ا�صتحقاقات انتخابية 
اأو د�صتورية، وذلك دون 

احت�صاب من اأعيد انتخابهم 
اأو تولوا وليات رئا�صية 

جديدة متتالية.
اأبرز هوؤلء الروؤ�صاء، 

الأمريكي املنتخب دونالد 
ترامب )70 عاما(، املتوقع 

اأن تكون لإدارته تاأثريات 
كبرية على �صيا�صة وا�صنطن 
جتاه منطقة ال�صرق الأو�صط 

والعامل، بداية من 2017.

14 رئيسا وملكا جديدا بـ 2016.. وآمال وتحديات في 2017

اليابانيون يرحبون بزيارة آبي التاريخية الى بيرل هاربور 


