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الحرس الثوري االيراني يجري مناورات 
هجومية في مياه الخليج

نائبة أردنية: لم نذق من معاهدة السالم مع 
"إسرائيل" غير الحصرم

المغرب: منفذو جريمة قتل السائحتين بايعوا 
"داعش"

طه��ران - اجلورنال:افادت م�صادر اعالمية باأن احلر�س الث��وري الإيراين بداأ مناورات 
هجومي��ة يف مي��اه اخللي��ج تزامن��ا م��ع و�ص��ول حامل��ة الطائ��رات الأمريكي��ة “جون 

�صتيني�س” اإىل املنطقة.
واأ�صاف��ت اأن احلر�س الثوري يجري تدريبات على اإ�صقاط مروحيات معادية با�صتخدام 
األغ��ام بحرية، اإ�صافة اإىل تدريب��ات على “احتالل مواقع اقت�صادي��ة ا�صرتاتيجية لعدو 

مفرت�س” وال�صيطرة على ميناء ور�صيف بحري يف اخلليج.
ون���ر احلر�س الثوري فيدي��و للتدريبات تظهر فيه قواته اخلا�ص��ة “فرقة ال�صابرين”، 

وهي تهاجم جزيرة يف اخلليج.
وقال قائد القوات الربية يف احلر�س الثوري اإن اجلي�س الأمريكي اأمر قواته يف املنطقة 

باأن تكون على اأهبة ال�صتعداد تزامنا مع مناورات احلر�س الثوري.
واأ�صاف: “مناورات احلر�س الثوري اأربكت الوليات املتحدة واأخافتها”.

تاأت��ي ه��ذه املناورات الإيرانية بعد يوم من تنفيذ �صفن تابعة للحر�س الثوري اإطالقات 
�صاروخية ا�صتعرا�صية بالق��رب من حاملة الطائرات الأمريكية “جون �صتيني�س” التي 

دخلت مياه اخلليج لأول مرة منذ 2001.

عمان - اجلورنال: قالت ع�صوة جمل�س النواب الأردين )الربملان(، النائبة دمية طهبوب: 
اإن "الأردني��ن مل يذوق��وا اإل احل���رم من معاهدة ال�صالم م��ع اإ�رائيل )اتفاقية وادي 
عرب��ة 1994(". واأ�صاف��ت يف ت�ريح اأن ال�صع��ب الأردين يرف�س م��ا ُت�صّمى "معاهدة 
�صالم"، موؤكدة اأنه "مل يذق منها غري احل�رم"، يف اإ�صارة اإىل انحياز التفاقية ل�صالح 
الحت��الل الإ�رائيلي. ومعاهدة ال�ص��الم الأردنية الإ�رائيلية ه��ي معاهدة ُوّقعت بن 
عّم��ان "وتل اأبيب" ب�صاأن احلدود الفا�صلة بينهما، واملاّرة بوادي عربة، يف 26 اأكتوبر 

1994، وطّبعت هذه التفاقية العالقات بن الطرفن.
وعل��ى �صعيد م��ا تتعّر�س ل��ه مدينة القد���س املحتلة م��ن انته��اكات اإ�رائيلية، قالت 
طهب��وب اإن هناك عملية تهويد حممومة للمدينة املقد�صة، كما اأن الو�صع تغرّي بعد فوز 

دونالد ترامب برئا�صة الوليات املتحدة.
واأك��دت اأن "الدع��م الأردين للقد�س مل يتقّل���س، لكن ال�صغوط ال�صيا�صي��ة )مل تو�صحها( 
ق��د زادت حّدته��ا"، م�صريًة اإىل اأن هناك حتديات حملي��ة واأزمات اقت�صادية، "وهذا كله 

يوؤثر بال �صك".

اأّك��د النائ��ب الع��ام املغرب��ي، اأم�س اخلمي���س، �صحة مقط��ع م�ص��ور بايع فيه 
4 اأ�صخا���س تنظي��م داع�س الرهاب��ي، حيث ي�صتبه باأنه��م �صالعون يف قتل 

�صائحتن؛ دمناركية ونرويجية.
وق��ال مولن��ا عمر اأحم��د حممد، يف بي��ان، اإن امل�صتبه بهم ه��ددوا يف الفيديو 

الذي ن�ر على مواقع التوا�صل الجتماعي ب�صن هجمات.
وِّر  واأظه��رت حتقيق��ات املكت��ب املركزي لالأبح��اث الق�صائي��ة اأن الفيدي��و �صُ
الأ�صب��وع املا�ص��ي قبل قتل املراأتن، م�صيف��ًا اأن الأدلة التي ُك�صف عنها حتى 

الآن ت�صري اإىل دافع "اإرهابي" وراء اجلرمية.
واأوقف��ت ال�رطة املغربية، اخلمي���س، 3 م�صتبه فيهم اآخرين يف قتل �صائحتن 

اإحداهما دمناركية والأخرى نرويجية يف منطقة جبال اأطل�س.
واأّك��د م�صدر يف ال�رطة املغربي��ة اأن التحقيقات الأولية انتهت اإىل اأن ت�صجيل 

�ص��وت اأع�ص��اء جمل�س الأم��ن ال��دويل، بالإجماع 
على م�روع قرار بريطاين ب�صاأن اليمن ين�س على 

ن�ر مراقبن دولين يف مدينة احلديدة.
وكل��ف جمل�س الأمن الدويل الأم��ن العام ملنظمة 
الأمم املتحدة، اأنطوني��و غوتريي�س، باإر�صال فريق 
طليع��ي لف��رتة اأولية مدتها 30 يوم��ا اإىل احلديدة 
لب��دء مراقب��ة ودع��م وت�صي��ري اتف��اق الهدن��ة بن 
احلكوم��ة اليمنية وجماعة “اأن�ص��ار اهلل” احلوثية 
يف املدين��ة، ال��ذي تو�صل اإليه طرف��ا النزاع خالل 
م�ص��اورات ال�صوي��د الأ�صب��وع املا�ص��ي. كما يطلب 
م���روع الق��رار من غوتريي���س تق��دمي مقرتحاته 
ال�صه��ر اجل��اري ب�ص��اأن عملي��ات  بحل��ول نهاي��ة 
املراقبة الأ�صا�صي��ة على وقف اإطالق النار واإعادة 
ن�ر ق��وات الطرف��ن ودع��م اإدارة وتفتي�س موانئ 
احلدي��دة وال�صلي��ف وراأ�س عي�ص��ى، وتعزيز وجود 
الأمم املتح��دة يف منطق��ة احلدي��دة، وتقدمي تقرير 
اأ�صبوع��ي اإىل جمل�س الأمن عن �صري تنفيذ التفاق. 
كم��ا و�ص��وت جمل���س الأمن ال��دويل عل��ى اعتماد 
اتف��اق لوق��ف اإط��الق الن��ار يف منطق��ة احلدي��دة 

ال�صاحلية ال�صرتاتيجية �صمايل غربي اليمن.

البدع��ة الأوىل الت��ي كّر�صته��ا احلكوم��ة احلالي��ة، 
ه��ي العدد الكب��ري للوزراء )30 وزي��راً(، اإذ مل ُيفتح 
النقا���س يف تاألي��ف حكوم��ة م�صّغ��رة اإل قبل اأيام 
م��ن حلحل��ة اآخ��ر العقد، عل��ى الرغم م��ن اأن لبنان 
�صمع نقداً دولي��ًا وا�صحًا حلجم احلكومة امل�صّخم، 
ول���رورة تقلي�س الع��دد التزامًا بتعه��دات لبنان 

الدولية املتعلقة بالإدارة وحماربة الف�صاد.
البدع��ة الثاني��ة الت��ي كّر�صته��ا احلكوم��ة احلالية، 
هي ح�صول رئا�ص��ة اجلمهورية على ح�صة وزارية 
منف�صلة عن تكتل ميّثل رئي�س اجلمهورية، وهو ما 
اأدى اإىل ح�ص��ول "التي��ار الوطن��ي احل��ر" على 10 
مقاع��د وزارية م�صمون��ة، كما يعت��رب م�صاركًا يف 
متثيل الن��واب ال�صنة ال�صتة املح�صوبن على "حزب 

اهلل".
ح�ص��ل "التي��ار الوطن��ي احل��ّر" عل��ى اأك��رب ح�صة 

وزارية ونيابية يف تاريخ اجلمهورية
" وهذه البدعة دفعت كرثاً اإىل فتح نقا�س د�صتوري 
الد�صت��ور ل يلح��ظ ح�ص��ة  اأن  معم��ق، خ�صو�ص��ًا 
للرئي���س، ب��ل اإن احل�ص��ة كانت نتيج��ة ممار�صات 
�صهدته��ا مرحلة م��ا بعد اتف��اق الطائف )1990(، 
مبا اأن روؤ�ص��اء اجلمهورية مل يتمثلوا بكتل وزارية، 
على خالف رئي�س احلكومة، الذي كان يح�صل على 

ح�صة وزارية حن ل يكون ممثاًل بكتلة نيابية.
البدع��ة الثالث��ة عملي��ًا ه��ي الت��ي اأّخ��رت تاألي��ف 
احلكوم��ة، ع��رب ب��روز اأدوار ع��دة لرئي���س "التي��ار 
الوطن��ي احلر"، ج��ربان با�صيل، ومدير ع��ام الأمن 
الع��ام، الل��واء عبا���س اإبراهي��م، يف �ص��ورة تنايف 
مبداأ تاألي��ف احلكومة د�صتوريًا، واملقت�ر على اأن 

اآلي��ة تاأليف احلكوم��ة، هي مهم��ة للرئي�س املكلف 
بالتع��اون م��ع رئا�ص��ة اجلمهوري��ة ح���راً، اإل اأن 
ما ح�ص��ل كّر�س الكّل ���ركاء يف تاأليف احلكومة، 

وبرزت اأدوار اأ�صا�صية تخطت دور رئي�س احلكومة.
اإغف��ال  ميك��ن  ل  الب��دع،  ه��ذه  م��ع  وبالتزام��ن 
املحا�ص�ص��ة الت��ي �صيط��رت عل��ى ال���راع ب��ن 

الأفرق��اء والكت��ل الأ�صا�صي��ة، �صعي��ًا اإىل ال�صتئثار 
بال��وزارات الد�صمة )الت�ص��الت، الطاقة، الزراعة، 
ال�صناعة، وال�صحة(، وفق التعبري اللبناين، اأو التي 
م��ن املمكن من خاللها تقدمي خدمات للمح�صوبن 
عل��ى الأح��زاب، اأو التي توؤمن �صط��وة �صيا�صية مثل 
ال��وزارات ال�صيادية، خ�صو�ص��ًا وزارة املالية التي 

بات��ت وكاأنه��ا حك��ر عل��ى الطائف��ة ال�صيعية حتت 
حجة �رورة "اعتماد توقي��ع �صيعي"، بالإ�صافة 
اإىل "التوقي��ع ال�صن��ي" املمث��ل برئي���س احلكوم��ة 
و"التوقي��ع امل�صيحي" املمثل برئي���س اجلمهورية 

على اأي قرار.
وعل��ى هام���س ه��ذه الب��دع، ب��ات ال�ص��دام ب��ن 

�صالحيات رئا�ص��ة اجلمهوري��ة ورئا�صة احلكومة، 
بق��وة،  حا���راً  الطائ��ف،  اتف��اق  اأفرزه��ا  الت��ي 
خ�صو�ص��ًا بع��د اأن كّر���س "التي��ار الوطن��ي احل��ر" 
�صع��ار "ا�صتع��ادة �صالحيات رئا�ص��ة اجلمهورية"، 
مقاب��ل جناح تيار "امل�صتقب��ل" يف توحيد املوقف 
ال�صني دفاعًا عن �صالحيات رئا�صة احلكومة كلما 
دعت احلاجة، عرب دع��م روؤ�صاء احلكومة ال�صابقن 

للحريري.
عموم��ًا وبغ���س النظر ع��ن املرحل��ة ال�صابق��ة، اإل 
اأن ال�ص��كل النهائ��ي للحكوم��ة كم��ا ب��ات معروفًا، 
حل��ظ جملة من املتغ��ريات الرئي�صية عل��ى ال�صاحة 
ال�صيا�صي��ة اللبناني��ة، لع��ل اأهمه��ا، ح�صول حمور 
"املمانعة" يف لبنان للمرة الأوىل منذ عام 2005 
)با�صتثن��اء حكوم��ة جني��ب ميقاتي(، عل��ى اأغلبية 
وزاري��ة بلغت 18 مقعداً م��ن اأ�صل 30 )10 للتيار 
الوطني احلر، 3 حلركة اأمل، 3 حلزب اهلل"، 1 لتيار 
املردة، 1 لل�صّن��ة امل�صتقلن(. بالتايل، اإن فريق ما 
كان ي�صم��ى ب�"14 اآذار" خ���ر الغالبية احلكومية 
)6 لتيار امل�صتقب��ل، 4 للقوات اللبنانية، 2 للحزب 

التقدمي ال�صرتاكي(.
اأفرق��اء  ب��ن  التقليدي��ة  احل�صاب��ات  ع��ن  وبعي��داً 
النق�ص��ام العام��ودي يف البل��د من��ذ ع��ام 2005، 
�صتك��ون امل��رة الأوىل من��ذ ذل��ك التاري��خ، الت��ي 
�صيك��ون فيها رئي�س احلكوم��ة املح�صوب على تيار 
"امل�صتقب��ل" مكب��اًل ول ميكن��ه حتدي��د �صيا�ص��ات 
احلكوم��ة، اأو التعوي��ل على اأغلبي��ة وزارية معينة، 
عل��ى الرغ��م م��ن اأن اللعب��ة الوزاري��ة يف لبن��ان 
حمكوم��ة مبعادلة ما ي�صمى الثلث املعطل، اأي ثلث 
عدد ال��وزراء اإ�صافة اإىل واحد، وهو العدد املطلوب 

لإ�صقاط القرارات اأو متريرها.

ك�ص��ف وزي��ر اخلارجي��ة الأمريكي��ة، ماي��ك بومبيو، عن 
حتالفات �صّمت كاًل من اأمري��كا و"اإ�رائيل" والإمارات 
وال�صعودي��ة والبحري��ن؛ "لإيج��اد ا�صتق��رار يف ال���رق 
الأو�صط". ونقل ح�ص��اب اخلارجية الأمريكية على تويرت 
باللغ��ة العربي��ة، عن بومبي��و قوله: "لق��د �صاهدنا اإيران 
وهي ت�صب��ح اأكرب دولة راعية لالإره��اب يف العامل، وقد 
ب��داأت الإدارة )الأمريكي��ة( حمل��ة �صخم��ة لل�صغط على 

طهران لوقف هذا الإرهاب".
واأ�صاف بومبيو: "لقد فعلنا ذلك من خالل بناء حتالفات 

مع �ركائنا يف الإمارات وال�صعودية والبحرين، وجميع 
اأنحاء ال�رق الأو�ص��ط، و�ركائنا الإ�رائيلين، لإيجاد 
ال�صتق��رار يف ال���رق الأو�ص��ط". واأو�صح��ت اخلارجي��ة 
اأن ت�ريح��ات بومبي��و ج��اءت يف مقابلة م��ع اإذاعة مل 
حتدده��ا، وقال فيها: اإن "ال���رق الأو�صط ل يزال مكانًا 
ينب��ع فيه الإرهاب. علينا اأن نتاأكد من اأننا نفعل كل ما 
يف و�صعنا ملنعه من الو�صول اإىل وطننا"، على حد قوله. 
وياأتي احلديث عن تلك التحالفات يف وقت تت�صاعد فيه 
موج��ات التطبي��ع ب��ن دول عربي��ة؛ اأبرزه��ا الإمارات 
وال�صعودي��ة والبحري��ن، حيث ب��داأت تاأخذ طابع��ًا اأقرب 
اإىل العلن��ي. وخالل الأ�صه��ر املا�صية، جرى احلديث عن 

تطّور العالقات بن "اإ�رائيل" والدول اخلليجية الثالث؛ 
م��ن خ��الل �صفق��ات ل���راء اأ�صلح��ة وزي��ارات متبادلة 
مل�صوؤول��ن، منها ما هو ���ري واآخر جرى اأمام عد�صات 
الكام��ريات. وقب��ل اأي��ام، ك�صفت �صحيف��ة "وول �صرتيت 
جورنال" الأمريكية اأن اللواء اأحمد ع�صريي، نائب رئي�س 
املخابرات ال�صعودية ال�صابق، زار "اإ�رائيل" موؤخراً عدة 
م��رات، ويف منا�صبات خمتلفة، قب��ل اإقالته من من�صبه، 
يف اأكتوبر املا�صي. وترّبر الدول الثالث تو�ّصع عالقاتها 
م��ع الحت��الل الإ�رائيلي مبواجه��ة اإي��ران، التي تقول 
الريا���س اإنها حت��اول احلد من نفوذه��ا يف دول ال�رق 

الأو�صط.

بومبيو يكشف عن تحالفات بين أمريكا وإسرائيل و3 دول خليجية

السلطات األردنية تنفي بيع مطار ماركا العسكري 

نهاية 8 أشهر من تعطيل التأليف: الحكومة اللبنانية رهينة "الممانعة"

مجلس األمن يصوت 
على خطة وقف إطالق 

النار في اليمن

بيروت - الجورنال

واشنطن - الجورنال

الجورنال - متابعة

نف��ت احلكوم��ة الأردني��ة م��ا اأ�صي��ع ع��ن ط��رح 
مطار م��اركا الع�صكري يف عم��ان للبيع كفر�صة 
ا�صتثمارية، وموافقة قائد اجلي�س الأردين حممود 
فريح��ات على ال�صفق��ة. كما نفت �صح��ة “اأنباء 
�ري��ة م��ن داخل القي��ادة” عن ني��ة اإن�صاء مطار 
جدي��د �صيكل��ف الدولة اأكرث من قيم��ه بيع املطار 
الع�صك��ري الوحي��د. وردت احلكوم��ة عل��ى ه��ذه 
ال�صائع��ات على ل�صان وزي��ر النقل وليد امل�ري 
قائل��ة: “غ��ري �صحيح، ول��ن يتقرر حت��ى اللحظة 
اأي عملي��ة ا�صتثمارية اأو بي��ع للمطار، ول عالقة 
للجي���س بذل��ك. وقائ��د اجلي���س مل ي���رح ح��ول 
املط��ار، كما اأن��ه ل نية لإن�صاء مط��ار جديد بدل 
م��ن مطار م��اركا”. واأ�ص��اف: “الق�صة تكمن يف 
اأن��ه يف بداي��ة نوفم��رب املا�صي انته��ت ح�رية 
�رك��ة املط��ار ب�صب��ب جت��اوز عدد ال��ركاب عرب 
مط��ار امللك��ة علياء ال��دويل ال�8 ملي��ون م�صافر، 
واأ�صب��ح من حق احلكوم��ة اأن ت�صغل مط��ارا اآخر 

يف عمان”.
وتاب��ع: “بن��اء عل��ى ذل��ك، طرح��ت وزاره النقل 
درا�ص��ة لإدارة وت�صغيل مطار م��اركا املدين، وما 
زال الأم��ر يف طور الدرا�صة التي �صتظهر نتائجها 
يف الرب��ع الث��اين م��ن ع��ام 2019، و�صتت�صم��ن 
الدرا�ص��ة اجل��دوى القت�صادية والكلف��ة، واإعادة 
التاأهي��ل، وبن��اء عل��ى نتائ��ج الدرا�ص��ة والكلف��ة 
�صيط��رح امل�روع كفر�ص��ة ا�صتثمارية يف عطاء 
معل��ن ح�صب قانون ال�راكة بن القطاعن العام 
واخلا���س”. واأ�ص��اف: “م��ع امل�ص��ي بامل�روع 
كم��ا ه��و خمطط ل��ه، �صي�صب��ح يف مدين��ة عمان 
فر�ص��ه ا�صتثماري��ة جدي��دة، و�صيخ�ص���س مطار 
ماركا للطائ��رات املتو�صطة وال�صغرية، �صيما اأنه 
يوج��د يف العامل مناذج من املط��ارات امل�صرتكة 
)ع�صكري ومدين(”. واأ�صار امل�ري، اإىل اأن مطار 
م��اركا “اإذا ما مت ا�صتثم��اره بعد انتهاء الدرا�صة، 
�صيك��ون م�ص��رتكا ول��ن يلغ��ى املط��ار الع�صكري 
و�صيكون مطارا با�صتعمالن، علما باأنه يف حال 
ط��رح املطار كفر�ص��ة ا�صتثمارية �صيبقى مملوكا 
للقوات امل�صلحة واحلكومة، كما هو احلال الآن”.

عمان - الجورنال

يصح أن ُتطلق على مسار 

تأليف الحكومة اللبنانية، الذي 

امتد على نحو 8 أشهر، تسمية 

مسار "البدع" الدستورية. 

التسمية التي رددها كثر 

خالل فترة التأليف، نظراً إلى 

االشتباكات المتكررة والعقد 

التي برزت، وأّخرت التأليف. 

ويعود السبب في األصل 

إلى أن التأليف ارتبط مراراً 

بنقاشات دستورية فتحت 

على مصراعيها، ويبدو أنه 

لن يكون سهاًل إغالقها، بل 

ستبقى حاضرة عند أي تأليف 

للحكومة، وعند أي اشتباك 

سياسي.

الجدار الحدودي مع المكسيك يغلق الحكومة األميركية جزئيا

قانون  م�روع  ب�صاأن  مداولته  الأمريكي  الكونغر�س  اأرجاأ 
الإدارات  ع�رات  اإغ��الق  دون  يحول  الأج��ل  ق�صري  اإنفاق 
اأمراً ل مفّر  اإغالق هذه الإدارات بات  اأّن  الفدرالية، ما يعني 
ليل  منت�صف  من  اعتبارا  يبداأ  ال��ذي  “الإغالق”  هذا  منه. 
اجلمعة )اخلام�صة �صباح ال�صبت بتوقيت غرينت�س(، ت�صبب فيه 
اخلالف بن البيت الأبي�س والكونغر�س حول اجلدار احلدودي 
اأن  يفرت�س  كان  “الإغالق”  دون  وللحوؤول  املك�صيك.  مع 

ل جمل�صا النواب وال�صيوخ اإىل اّتفاق مع البيت الأبي�س  يتو�صّ
قبل منت�صف الليل لرفع �صقف املوازنة الفدرالية.

لكّن املفاو�صات التي ا�صتمرت حتى اللحظات الأخرية باءت 
بالف�صل ب�صبب رف�س امل�ّرعن الدميوقراطين املوافقة على 
متويل بناء اجلدار احلدودي، الذي يريد الرئي�س دونالد ترامب 
املّتحدة  الوليات  اإىل  ال�رعية  غري  الهجرة  لوقف  ت�صييده 
�صقف  الفدرالية  الإدارات  ع�رات  بلوغ  وب�صبب  اجلنوب.  من 
ال�صقف  هذا  يرفع  قانون  اإق��رار  وعدم  لها  املحّدد  امليزانية 
كما  ال�صبت،  اأبوابها  فتح  من  تتمّكن  لن  الإدارات  هذه  فاإّن 
اإجازة  لأخذ  �صي�صطرون  الآلف،  مبئات  وهم  موظفيها،  اأّن 

�صقف  رفع  على  الدميوقراطيون  ووافق  الأجر.  مدفوعة  غري 
بادئ  ا�صرتط  ترامب  لكّن  ق�صرية  لفرتة  الفدرالية  امليزانية 
الأمر للتوقيع على اأي م�روع قانون موازنة يقّره الكونغر�س 
�صة لبناء اجلدار  اأن يت�صّمن مبلغ خم�صة مليارات دولر خم�صّ
احلدودي، قبل اأن يعود الرئي�س ويلّن موقفه م�صرتطًا اإ�صارة 

�س لأمن احلدود. م�روع القانون اإىل مبلغ كبري خم�صّ
الذي  القانون  م�روع  يوّقع  لن  اأّنه  ترامب  اأعلن  واخلمي�س 
الإدارات  لتمويل  الكونغر�س  طرحه حلفاوؤه اجلمهوريون يف 
ما  الن�ّس  ت�صّمن  ع��دم  ب�صبب  فرباير   8 لغاية  الفدرالية 
اإىل  بعد  يّت�صح  ومل  احلدود.  اأمن  ل�صمان  الأموال  من  يكفي 

متى �صي�صتمر هذا الإغالق لكّن املوؤ�ّرات بدت غري مطمئنة 
عطلتي  الأمريكيون  مي�صي  اأن  باحتمال  ينذر  ما  اجلمعة، 
امليالد وراأ�س ال�صنة حمرومن من خدمات حكومية رئي�صية.

اأمله يف  اأعرب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عن  اىل ذلك 
فرتة  احلكومة  موؤ�ص�صات  لبع�س  اجلزئي  الإغالق  ي�صتمر  األ 
اجل��دار  متويل  على  للموافقة  الدميقراطين  ودع��ا  طويلة، 

العازل مع املك�صيك.
اإن�صاء  اأهمية  ويف فيديو ن�ره على تويرت، �صدد ترامب على 
اجلدار ل�صمان اأمن الوليات املتحدة ومنع اجلرمية من عبور 

احلدود.
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