
إرهاب داعش يضرب العاصمة 
الفرنسية من جديد 

باريس/
ــة الفرنسية  ــط العاصم ــرب دار األوبرا وس ــرة الثانية ق ــدت الدائ شه
ــس» أمس األول حادثة طعن ذهب ضحيتها شخصان وإصابة  «باري

أربعة آخرين، وأعلن تنظيم داعش اإلرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
ــات القضية  ــوا مولينيز مالبس ــام الفرنيس، فرنس ــف املدعي الع وكش
ــت عن أن املعتدي  ــة، وبناء عىل شهادات تحدث ــًال «يف هذه املرحل قائ
رصخ «الله أكرب» خالل هجومه عىل املارة بسكني، واستناداً إىل طريقة 

العمل (املّتبعة)، قمنا باستدعاء شعبة مكافحة اإلرهاب».
ــش» مسؤولية التنظيم عن  ــاة أعماق التابعة لتنظيم «داع وتبنت قن
ــة قائلة إّن «منفذ عملية الطعن يف مدينة باريس هو جندي يف  العملي
«داعش» ونّفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف».
ــز للصحافة من موقع االعتداء يف  ــح املدعي العام فرنسوا مولين وأوض
حي األوبرا أن الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون أعرب عن أسفه ألن 
ــرة أخرى الثمن بالدم»، لكنه أكد أن البالد لن ترتاجع  فرنسا تدفع «م

«قيد أنملة أمام أعداء الحرية».
ــىل تويرت معزياً الشعب الفرنيس  ــاق غرد الرئيس الفرنيس ع ويف السي
ــال الرشطة الذين  ــع الفرنسيني شجاعة رج ــًال «أحيي باسم جمي قائ

حّيدوا اإلرهابي» منفذ االعتداء.
يذكر أن العاصمة الفرنسية قد تعرضت مراراً وتكراراً لهجمات إرهابية 

كان آخرها يف 23 مارس يف منطقة كاركسون.

السودان يدعو دول الخليج إلنهاء 
خالفاتها ومواجهة االحتالل اإلسرائيلي

دعا السودان عىل لسان مساعد رئيسه، إبراهيم السنويس، 
ــق الوحدة من  ــي إىل نبذ الخالف وتحقي ــج العرب دول الخلي

أجل مواجهة "إرسائيل" التي تحتل األرايض الفلسطينية.
ــة يف  ــة الفلسطيني ــام الجالي ــة أم ــويس يف كلم ــال السن وق
ـــ70 للنكبة: "إن  ــوم، أمس األول، بمناسبة الذكرى ال الخرط
ــالف بني دول الخليج، والحصار (الذي تفرضه اإلمارات  الخ

والبحرين والسعودية عىل قطر) ال يعجبنا".
ــو إخوتنا يف الخليج إىل نبذ الخالف وتحقيق  وأضاف: "ندع
ــة الحقيقي، واملتمثل يف  ــدة من أجل مواجهة عدو األم الوح

االحتالل اإلرسائييل لفلسطني".
ــدد السنويس موقف السودان الرافض  ويف سياق متصل، ج
ــرتاف بـ"إرسائيل"، قائًال: "لن تجدوا يوماً أبواباً لسفارة  لالع
ــد فنادقنا  ــن تجدوا أح ــة يف الخرطوم، ول ــالل مفتوح االحت

تحتفل بعد قيامها".
ــال نظمته  ــون صوراً الحتف ــام نرش ناشطون مرصي وقبل أي
ــى  يسم ــا  م ــة  بمناسب ــرة،  القاه يف  ــة  اإلرسائيلي ــارة  السف
ــة  بمشارك ــة)،  النكب ــرى  (ذك ــل"  إرسائي ــة  دول ــس  "تأسي

شخصيات عربية.
ــد السنويس صمت منظمة األمم املتحدة الدولية تجاه  وانتق
ــريات العودة  ــة التي تتعرض لها مس ــات اإلرسائيلي االنتهاك
ــدة) ال تتحدث عن سقوط  ــزة. وقال: "هي (األمم املتح يف غ

القتىل والجرحى".

إندونيسيا.. 6 قتلى و35 جريحًا ضحايا 
انفجارات استهدفت ثالث كنائس

جاكرتا/
ــدن إندونيسيا أمس األحد 3  ــة سورابايا ثاني أكرب م شهدت مدين
عمليات انتحارية استهدفت 3 كنائس، ذهب ضحيتها 6 قتىل و35 

جريحاً.
ــة حصلت بفارق عرش دقائق بني  ــذه االعتداءات الدموية الثالث وه
ــع يف وقت مبكر  ــرياً إىل أن االعتداء األول وق ــر، مش ــداء واآلخ االعت
ــن صباح يوم أمس، وتابع: إن الرشطة تقوم حالياً بكشف هويات  م
ــح عددهم إىل االرتفاع بسبب قوة االنفجارات الثالثة،  القتىل املرش
ــة، ولم يتنَب أي تنظيم  ــاد الناطق باسم الرشطة اإلندونيسي كما أف

إرهابي مسؤوليته عن العملية.
ــي شهدت  ــدن اإلندونيسية الت ــرث امل ــة من أك ــذه املدين ــر أن ه يذك
ــر عن مقتل وتهجري اآلالف  ــاً بني املسلمني واملسيحيني أسف رصاع
ــة إىل جنوب  ــذه املدين ــع ه ــالم يف 2001. وتق ــاق س ــع اتف إىل أن وق
ــن حيث عدد السكان (240  ــا أكرب بلد مسلم يف العالم م إندونيسي

مليون نسمة حوايل %90 منهم مسلمون).
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ــي  العامل ــدرات  املخ ــر  تقري ــر  ُيظه
ــج  الربنام ــدره  أص ــذي  ال 2016م،  ــام  لع
ــدرات والجريمة  ــة املخ ــي ملكافح العامل
ــدة،  املتح ــم  لألم ــع  التاب  ،(UNODC)
ــص يف العالم،  ــو 250 مليون شخ أن نح
ــدرات غري  ــون املخ ــو %5، يتعاط أي نح

املرشوعة بمختلف أنواعها.
ــة بشكل عام؛  ــدت الدول العربي وشه
ــدول الخليجية بشكل خاص،  وبعض ال
ــي  مدمن ــدالت  مع يف  ــاً  مخيف ــاً  ارتفاع
ــة  القليل ــوات  السن ــالل  خ ــدرات  املخ
ــع هذه  ــل التعامل م ــا يجع ــة، وم املاضي
املشكلة صعباً هو قلة املعلومات واألرقام 
ــدرات يف العالم  ــال املخ ــة عن ح الرسمي
ــار أو  ــن ناحية االتج ــواء م ــي، س العرب
ــي. ووفقاً إلحصاءات  الزراعة أو التعاط
ــدد املدمنني يف العالم  ــري رسمية فإن ع غ

العربي تجاوز 10 ماليني مدمن.
الخطري هنا هو إعالن وزارة الداخلية 
السعودية، أمس األحد ضبط 17 مليون 
ــارات،  ــم االختب ــون يف موس ــة كبتاغ حب
ــم النشطة  ــرث املواس ــه بأك ــذي وصفت ال
ــدرات، إىل جانب اإلجازات  ملروجي املخ
ــدرايس،  ال ــام  الع ــة  وبداي ــة،  الصيفي
وموسم العيد، وموسم الحج، واإلجازات 

األسبوعية.
ــي  ــدد متعاط ــاع ع ــو ارتف ــت ه والالف
ــام  بالع ــة  مقارن ــة  اململك يف  ــون  الكبتاغ
ــة  ــا حب ــت مليون ــث ضبط ــايض؛ حي امل
كبتاجون خالل موسم االختبارات للعام 
الدرايس املايض (2017م)، أما هذا العام 
ــة كبتاغون تم  ــون حب ــت 14 ملي فضبط
ضبطها يف مكة املكرمة وحدها، ومليونان 
ــم ضبطها يف محافظة  و800 ألف حبة ت

جدة خالل موسم االختبارات الحايل.
يف  ــدرات  املخ ــي  تعاط ــد  ويشه
السعودية تصاعداً مطرداً، يعكس تزايد 
ــا وتعاطيها وتهريبها إىل  حجم ترويجه
ــاب األرقام الرسمية  ــالد، ففي ظل غي الب
ــي مسؤولني  ــني، وسع ــداد املدمن عن أع

ــس اإلحصائيات  ــن املشكلة، تعك لتهوي
ــات  السلط ــن  ع ــادرة  الص ــة  الرسمي
ــدرات  املخ ــات  كمي ــن  ع ــة  السعودي
ــرياً جداً يف  ــاً كب ــة سوق ــة أن ثم املضبوط

اململكة.
ــات الرسمية أعلنت  وبحسب املعلوم
ــة عام 2016م،  ــة السعودي وزارة الداخلي
ــىل 1776 مهرب مخدرات،  عن القبض ع
ــاً، وهو عدد  ــط 4.9 مهربني يومي بمتوس
ــام 2015م  ــوض عليهم ع ــن املقب ــرب م أك
ن  ــغ 1461 مهرباً، وأكرب بكثري ممَّ الذي بل
ــوا نحو 1309  ــام 2014م وكان ــوا ع اعتقل

مهربني.
ــه يف  ــرى ضبط ــا ج ــايل م ــغ إجم وبل
ــدرة  مخ ــواد  م ــن  م ــة  األمني ــات  العملي

بنفس الفرتة 24.7 مليون قرص كبتاغون 
ــن  ــن م ــدر، و19.1 ط ــني) مخ (إمفيتام
الحشيش، و14.9 كيلوغرام من الهريوين 
ــرام من  ــة إىل 8.2 كيلوغ ــام، باإلضاف الخ
األفيون املخدر، و27 كيلوغراماً من مادة 
ــرص  ــاً و400 ق ــدرة، و61 ألف ــو املخ الشب
ــع لتنظيم التداول الطبي (ممنوع  خاض
ــة طبيب تحتفظ  ــا من دون وصف تداوله

بها الصيدلية).
ــت ”هيومن  ــل 2018م قال ويف 25 أبري
ــش“: إن ”السعودية أعدمت  رايتس ووت
2018م،  ــام  ع ــة  بداي ــذ  من ــاً  شخص  48
ــدرات غري  ــم مخ ــب جرائ ــم بسب نصفه
ــني  ــن املدان ــد م ــزال العدي ــة، وال ي عنيف
بجرائم مخدرات ينتظرون تنفيذ أحكام 

ــام  ــل نظ ــن قب ــم م ــد إدانته ــدام بع اإلع
العدالة الجنائية الظالم يف السعودية“.

ــة حوايل  ــذت السعودي ــت: ”نف وأضاف
ــام 2014م، أكرث  ــدام منذ بداية ع 600 إع

من 200 منها لقضايا مخدرات“.
ــو أخطر من ظاهرة انتشار  ولعل ما ه
ــة،  السعودي ــدارس  امل يف  ــدرات  املخ
ــرت  ــث ذك ــني، حي ــني املعلم ــا ب انتشاره
ــق يف اململكة، أن  ــة والتحقي ــة الرقاب هيئ
ــغ يف 520  ــن املعلمني بل ــدد املتهمني م ع
ــام 2017م إىل جانب  ــة ع ــة جنائي قضي
ــة  هيئ ــا  بارشته ــة  تأديبي ــة  قضي  2430
ــة والتحقيق مع 2728 متهماً، وفقاً  الرقاب
ــة“ يف 22 نوفمرب  ــه صحيفة ”مك ملا نرشت

2017م.

ــني  ــدد السعودي ــة إن ع ــت الهيئ وقال
ــري  وغ ــاً،  متهم  2568” ــغ  بل ــم  منه

السعوديني 160“.
ــن مشكلة  ــة التهوين م ــم محاول ورُغ
املخدرات، فإن أصواتاً عاقلة يف األوساط 
األكاديمية واألمنية تنبه بني فرتة وأخرى 
ــة وحجمها ومخاطرها  إىل وجود املشكل

عىل بنية املجتمع السعودي.
ــني العام  ــف األم ــار وص ــذا اإلط ويف ه
ــدرات  املخ ــة  ملكافح ــة  الوطني ــة  للجن
ــل الشرثي، ترصيحات  السعودية، فيص
ــات الحكومية عن املخدرات  بعض الجه
ــن  ــال: إن ”%50 م ــة“، وق ــا ”مضلل بأنه
ــة العامة  ــا النياب ــا التي تبارشه القضاي
تتعلق باملخدرات“، معلًال ذلك بـ“قصور 
ــات ذات العالقة يف  اللجنة وبعض الجه

جوانب التوعية“.
ــان املتحدث الرسمي باسم اللجنة  وك
ــدرات السعودية  ــة ملكافحة املخ الوطني
ــاء  ــل 2018م، أولي ــا، يف 21 أبري ــد دع ق
رضورة  إىل  ــات  والطالب ــالب  الط ــور  أم
االنتباه لسلوكيات أبنائهم، وما قد يبدو 
ــة، وقال بندر  ــن تغريات سلوكي عليهم م
الرميحي، يف بيان: إن  “عىل اآلباء متابعة 
ــات؛ وذلك  ــالل فرتة االمتحان أبنائهم خ
ــم، وبرنامجهم  ــات انرصافه ــة أوق بمعرف
اليومي بعد الخروج منها حتى عودتهم 

إىل املنزل“.
ــة كشفت  ــوات املاضي ــد  أن ”السن وأك
ــات التي تظهر خالل  ــرياً من السلوكي كث
فرتة االمتحانات من سلوكيات غري آمنة 

مثل تعاطي املخدرات“.
ــج  ” تروي أن  ــي  ــح  الرميح وأوض
ــام  ــالب أي ــني الط ــط ب ــون ينش الكبتاغ
ــات وأوصاف  ــات، تحت تسمي االمتحان
ــر)  السه ــوب  (حب ــل  مث ــة،  مختلف
أن  إىل  ــاً  الفت ــز)“،  الرتكي ــري  و(عقاق
”الطالب يروجونها بينهم  اعتقاداً بأنها 

تحسن الحفظ“.

املخدرات يف السعودية.. أرقام  مهولة تعكس "مشكلة" كبرية تسعى السلطات لتهوينها

طهران/ وكاالت
ــي محمد  ــة اإليران ــر الخارجي ــال وزي ق
ــران مستعدة  ــس إن طه ــف أم ــواد ظري ج
ــا  ملفه ــد  صعي ــىل  ع ــارات  الخي ــع  لجمي
النووي، مؤكداً أن استمرار االتفاق النووي 
ــران، وذلك يف  ــح إي ــان مصال ــون بضم مره
ــا إىل الصني  ــة التي يقوم به ــاب الجول أعق
للتباحث حول الضمانات التي ستقدمها 
ــران  ــووي إلي ــاق الن ــة لالتف ــدول الراعي ال

لضمان استمرارها يف االتفاق النووي.
ــع الصحافيني  ــه أجراها م ــة ل ويف مقابل
ــاد  ــف إن "االتح ــال ظري ــني ق ــس يف بك أم
ــن إيران، ودعا  ــي كان األكرث طلباً م األوروب
ــد  ــووي بع ــاق الن ــران يف االتف ــاء إي إىل بق

انسحاب أمريكا منه".
ــدول األوروبية إىل  ــا ظريف قادة ال ودع
ضمان مصالح الشعب اإليراني بالرغم من 

انسحاب أمريكا من االتفاق النووي.
ــال يف االتفاق  ــني الفّع ــول دور الص وح
ــط  ــي ترب ــة الت ــة القوي ــووي والصداق الن
ــا  لن ــة  "بالنسب ــف:  ظري ــال  ق ــن  البلدي
ــص واحد زائد  ــع خمسة ناق ــات م املفاوض
ــد بدأناها مع  ــة 5، ق ــع مجموع ــد أو م واح
ــن أقرب  ــي واحدة م ــني ه ــا، الص أصدقائن
ــوم سنتحدث حول  ــاء إليران، والي األصدق
ــا يف االتفاق  ــىل مصالحه ــول إيران ع حص

النووي بعد انسحاب أمريكا".
ــدول الخمس  ــن عالقات إيران مع ال وع
ــات إيران  ــال ظريف "عالق ــص واحد ق ناق
ــي  ــاد األوروب ــا واالتح ــني وروسي ــع الص م

ــدوام... بعد  ــة وإيجابية عىل ال ــت طيب كان
ــووي  الن ــاق  االتف ــن  م ــا  أمريك ــاب  انسح

ستزداد أهميتها".
ــن  ــة األوىل م ــني املحط ــت بك ــذا ومّثل ه
ــر  ــا وزي ــي يجريه ــة الت ــة الخارجي الجول
ــل التباحث يف  ــة اإليراني من أج الخارجي
ــي ستقدمها الدول الخمس  الضمانات الت
ــرار بقائها يف االتفاق النووي  إليران الستم
بعد انسحاب أمريكا منه األسبوع املايض، 
ــوم  الي ــو  موسك إىل  ــف  ظري ــه  وسيتوج
ــع املسؤولني الروس،  االثنني للمحادثات م
ــل لالجتماع مع  ــادر إىل بروكس ــل أن يغ قب
ــا وبريطانيا  ــا وأملاني ــة فرنس وزراء خارجي
ــة الخارجية يف االتحاد  ومسؤولة السياس
األوروبي فيدريكا موغرييني غداً الثالثاء.

دمشق/ 
ــن اإلرهابيني من  ــة م ــس األول دفعة رابع ــت أم خرج
ــايل باتجاه شمال  ــاة الجنوبي وحمص الشم ريفي حم
ــة واملتوسطة إىل  ــم الثقيل ــم أسلحته ــا بعد تسلي سوري

الحكومة السورية.
ــرشات الحافالت  ــت وكالة سانا إن ع وبحسب ما نقل
ــق حمص-تلبيسة  ــن طري ــاح أمس األول م ــت صب دخل
ــري الراغبني  ــن اإلرهابيني غ ــدد م ــراج ع ــنت إلخ إىل الرس
ــرس الرسنت ليصار  ــم ونقلهم إىل ج ــة وعائالته بالتسوي

بعدها إىل نقلهم دفعة واحدة باتجاه ريف إدلب.
ــر ثاٍن عرب  ــه تم افتتاح مم ــة بالقول إن ــت الوكال وتابع
قرية الرملية إلخراج مجموعة من اإلرهابيني وعائالتهم 
ــي الغربي لسلمية  ــق القنطرة والريف الجنوب من مناط
ــراج اإلرهابيني من  ــدف ترسيع وترية عملية إخ وذلك به

املنطقة.
ــالت عرب املمر الجديد  ــذا وتم دخول عدد من الحاف ه
ــدء بتجهيز  ــن حيث تم الب ــة عّز الدي ــا إىل قري ووصوله
ــالت إلخراجها يف وقت الحق بعد تفتيشها بشكل  الحاف
ــراج أي شخص من األهايل  ــق ملنع اإلرهابيني من إخ دقي

تحت الضغط والتهديد.
ــاء الجمعة املاضية إخراج الدفعة الثالثة من  وتم مس
ــم بإرشاف  ــرب 71 حافلة ونقله ــم ع ــني وعائالته اإلرهابي

الهالل األحمر العربي السوري إىل شمال سوريا.
ــاق سّلموا  ــذ بدء تنفيذ االتف ــر أن اإلرهابيني من ويذك
ــة الثقيلة واملتوسطة من بينها  كميات كبرية من األسلح
ــي) وشيلكا وسيارات بعضها  ــات وعربات (بي ام ب دباب
ــة ومدافع  ــخ ورشاشات متوسط ــزودة براجمة صواري م

متنوعة وقذائف دبابات وألغام يدوية وذخائر متنوعة.

 ظريف: طهران مستعدة لجميع الخيارات على صعيد ملفها النووي

اإلرهاب يلفظ أنفاسه األخرية يف ريفي حمص وحماة 

ن/ ط ن واش
ــا  دده ــة يف ع ي ك ري ــيس" األم ي ول ــن ب وري ــة "ف ل ج ــت م ن ل أع
ــة  ي ارج خ ال وزارة  يف  ــن  دي اع س امل ــري  ب ك أن  ــس  أم ــادر  ص ال
ذ  ي ف ن ة ت ب راق ــق م س ن ب م ائ ــون، ن س ون رشد ج ت ــة ري ي ك ري األم
الن  د إع ع وع ب ب ــذا األس ه ه ت ال ق ت ّدم اس د ق ووي، ق ن ــاق ال ف االت
ــووي  ن ــاق ال ف ــن االت ــاب م ح س ــب االن رام ــد ت ال ــس دون ي رئ ال

ي. ران اإلي
د  ربي ــن ال ة م خ س ىل ن ــة ع ي ك ري ــة األم ف ي ح ص ــت ال ل ص وح
ر  ه دون ذك ت ال ق ت ــب اس ل ا ط ه ي اء ف ون ج س ون ج ــي ل رتون ك االل
اء  دق د األص ــن أح ة ع ي ك ري ة األم ف ي ح ص ــت ال ل ق ــاب، ون ب األس
ف  ل ــاً يف امل ق اب ــه س ع ل م م ــذي ع ون وال س ون ــن ج ــني م رب ق امل
اً  راغ ــرتك ف ــون ت س ون ــادرة ج غ ــه: إن م ول ــي ق ران ــووي اإلي ن ال
ران  ج إي ام رن ة يف ب ي ارج خ ــوزارة ال رباء ب خ ق ال ري ــاً يف ف ي ام ن ت م
ادرة  غ ــل يف م ث م ت ــاق ت ط ن ــة ال ع ــة واس ل ك ش ــربز م ــووي وت ن ال

ة. وم ك ح ن ال وى م ت س ي امل ع ي ني رف ف وظ م
ة  زان خ ــني يف ال ل ام ع ــني ال ؤول س ــد امل ــال أح ــاق، ق ي س ويف ال
ارة  س ون "خ س ون ة ج ال ق ت ات إن اس وب ق ع ف ال ل ة يف م ي ك ري األم
ب  رام ــأن إدارة ت ــداً ب زاي ت ــوراً م ع ــس ش ك ع ــإلدارة وت ــرية" ل ب ك
ي  م وه ه ات م اه س ــل م اه ج ت ني وت ي ن ه ــرباء م اً خ ب ان ــي ج ح ن ت
رية  ث ة امل ي ارج خ ــة ال اس ي س ات ال وي ن أول ة م ل س ل ــع يف س دف ن ت

دل. ج ل ل
أن  ة ب ي ارج خ اً يف وزارة ال ق اب ل س م ر ع ؤول آخ س ال م ــا ق م ك

ة  ب وه ووي م ن ار ال ش ت ع االن ن رباء م رث خ د أك ان "أح ون ك س ون ج
ن  س األم ل ج ــدم يف م د أن خ ع دة، ب ح ت ــات امل والي ــة ال وم ك يف ح

ة". ي ال م ش ا ال وري ش يف ك ت ف م ل ك م ي وع وم ق ال
ــادق يف  ن ف ــد ال ــل وداع يف أح ف ــه ح اق ــون ورف س ون ــام ج وأق
ؤول  س و م الن، وه ت ب اري ل غ ف ح ذا ال رض ه ث ح ي ورك ح وي ي ن

اق  ف ل يف االت م ق ع اب ايس س ي س
ال:  ــث ق ي ــي ح ران ــووي اإلي ن ال
ع،  ي م ج ــم ال اس ــدث ب ح ــن أت "ل
اص  خ ــن األش ري م ث ــي، وك ن ن ك ل
د  ق ت ع ل، ن ف ح ذا ال ن يف ه ري اآلخ
ة  ق ف ص ن ال ا م ن ب ح ب س رام أن ت
ر ال  و أم ــاس ال يشء، وه ىل أس ع
ه"، ال  ف ل س داء ل ه ع ون دى ك ع ت ي
رف  ي أع ن ــول إن ع أن أق ي ط ت أس
ط،  ب ض ال ون ب س ون ادر ج اذا غ مل
ر  ــال آخ ث ذا م ــان ه ــن إذا ك ك ول

ب،  واه ــىل امل اظ ع ف ح ــىل ال ادرة ع ــري ق ــب غ رام ــىل أن إدارة ت ع
ني". ق ل ون ق ك اً أن ن ع ي م ا ج ن ي ل ب ع ج ي ف

ت  ن يف وق ل ــب أع رام د ت ال ــي دون ك ري ــس األم ي رئ ــر أن ال ذك ي
ادة  إع داً ب ه ع ت ــووي، م ن اق ال ف ن االت ــالده م اب ب ح س ق ان اب س
ه  اك ه ت ــب ان ب س د ب ل ب ذا ال ىل ه ــات ع وب ق ع ن ال د م زي ــرض امل ف

اق. ف الت ل

مسؤول أمريكي كبري يستقيل احتجاجًا على مسؤول أمريكي كبري يستقيل احتجاجًا على 
انسحاب ترامب من االتفاق النووي!انسحاب ترامب من االتفاق النووي!


