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طهـــران ـ  وكاالت: اتهم الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد الغرب بتحويل هجمات 11 
سبتمبر عام 2001 في نيويورك إلى هولوكست 
)محرقة اليهود من قبل النازيني األملان خالل 

احلرب العاملية الثانية( جديدة الستغاللها.
وأضاف جناد ان لدى إيران وثائق كثيرة تبني 
أنه مت إبالغ البعض قبل أيام من حادث مهاجمة 

برجي مركز التجارة العاملي في نيويورك بأال 
يذهبوا إلى هذين البرجني بتاريخ 11 سبتمبر، 
مضيفا »لو ان جميع ســـاكني البرجني كانوا 
موجودين هناك عندما وقع احلادث لكان عدد 

القتلى أكبر بكثير من 3000 شخص«.
وكرر القول ان خطة مهاجمة برجي مركز 
التجارة العاملية »كانت معدة ســـلفا من قبل 

أميركا« قائال ان »احلكومة األميركية وجهت 
أصابع االتهام في البداية الى املسلمني وبذريعة 
هذا االتهام قررت مهاجمة أفغانستان والعراق إال 
أن السؤال الذي بقي في األذهان هو كيف ميكن 
لعدة أشخاص ان يخترقوا التحصينات األمنية 
التجارة  للقوات األميركية ويدمـــروا برجي 

اللذين ميثالن مكانة أميركا«.

نجاد يتهم الغرب بتحويل هجمات 11 سبتمبر إلى هولوكست جديدة

تحالف ميركل ينتقد اعتراف الرئيس فولف بأن اإلسالم بات جزءًا من ألمانيا
هامبورغـ  د.ب.أ: رغم إشادة العديد من األوساط 
السياسية والدينية في أملانيا بكلمة الرئيس األملاني 
كريستيان فولف التي ألقاها في الذكرى العشرين 
إلعادة توحيد شطري أملانيا األحد املاضي، قوبلت 
بعض العبارات التي حتدث فيها فولف عن اإلسالم 
بانتقادات من قبل ساســــة في التحالف املسيحي 

الذي تقوده املستشارة أجنيال ميركل.
وابرز تلك العبارات قول فولف خالل خطابه إن 
أملانيا لديها تاريخ مسيحيـ  يهودي »لكن اإلسالم 

أصبح أيضا جزءا من أملانيا اليوم«.
ورغم إشادة رئيس املجموعة البرملانية للحزب 
املســــيحي االجتماعي الباڤــــاري، الذي يكّون مع 
احلزب املسيحي الدميوقراطي بزعامة ميركل ما 
يسمى بالتحالف املسيحي، باخلطاب إال أنه أكد أن 

اإلسالم ليس جزءا من الثقافة األملانية.
وقال هانزبيتر فريدريش أمس في برلني »ال 
أوافق على أن اإلســــالم جزء من ثقافتنا. أنا غير 

موافق على هذا التفسير للرئيس«.
وذكر فريدريش أن الثقافة املسيحية الغربية 
مع األصول اليهودية هي الثقافة الرائدة التي اندمج 

فيها كل من يريد العيش في أملانيا.

وفي الوقت نفسه، قال فريدريش إن الرئيس 
حتدث خالل خطابه عــــن موضوعات مهمة تتم 
مناقشتها في الوقت احلالي، وقال »اخلطب اجليدة 

تتميز بأنها تطرح القضايا السليمة«.
وذكر فريدريش أن هناك حقائق البد من أخذها 
في االعتبار، وهي أن هناك ماليني من املســــلمني 
يعيشون في أملانيا، موضحا في الوقت نفسه أنه 
يتعني أيضا، مع كل التسامح، االعتراف »بأن هناك 
حدودا موضعية إلمكانية االندماج«، مشــــيرا في 
ذلك إلى وجود فصول دراسية في أملانيا لم يعد 

بها أطفال أملان.
من جانبه، قال رئيس جلنة شؤون الداخلية 
في البرملان األملاني،  فولفغانغ بوسباخ، املنتمي 
إلى احلزب املسيحي الدميوقراطي بزعامة ميركل، 
في تصريحات لصحيفة »بيلد« األملانية الصادرة 
أمس: »رغم أن اإلسالم أصبح اآلن جزءا من واقع 
احلياة في أملانيا، إال أن التقاليد املسيحيةـ  اليهودية 

هي التي تنتمي إلينا«.
وكان نوربــــرت جايز، السياســــي في احلزب 
املســــيحي االجتماعي الباڤاري، الشقيق األصغر 
لتحالف ميركل، انتقد من قبل كلمة الرئيس، وقال 

»اخلطاب كان غير واضح، فإذا كان الرئيس يريد 
مساواة اإلسالم في أملانيا باملسيحية واليهودية 

فإنني أرى ذلك خطأ«.
كما قالت وزيرة شــــؤون املجتمع احمللية في 
والية باڤاريا، كريستني هادرتهاور، املنتمية إلى 
احلزب الباڤاري، في تصريحات لصحيفة »اليبزغر 
تســــايتونغ«: »مثل هذه العبارة ميكن أن يساء 
فهمها، فاحلرية الدينية ال ينبغي أن تصبح مساواة 
دينيــــة«. على الطرف اآلخر، كان رئيس املجلس 
األعلى للمسلمني في أملانيا رحب بأول خطاب مهم 
للرئيس. وقال أمين مازيك، في تصريحات لصحيفة 
»بيلد« اول من امس »كلمة الرئيس إشارة واضحة 

ومهمة جلميع املسلمني في أملانيا«.
وأضاف مازيك »كلمة فولف كانت إشارة الى  أن 

املسلمني ليسوا مواطنني من الدرجة الثانية«.
وكان فولف دعا أيضــــا خالل كلمته املجتمع 
الى عدم السماح بانتشــــار األحكام املسبقة عن 
املهاجرين أو عزلهم، وقال »هذا يصب في مصلحتنا 
الوطنية«. وأضاف »دعونا ال نندفع إلى مواجهة 
كاذبة«، ودعا جميع األديان واألعراق إلى العيش 

معا دون »أحالم يقظة أو خوف«.

اعتبر أن الثقافة المسيحية الغربية مع األصول اليهودية هي الثقافة الرائدة

الرئيس األملاني كريستيان فولفاملستشارة األملانية أجنيال ميركل

إسرائيل ترحل ماغوير الحائزة على نوبل للسالم 
وتصادق على تهويد الواجهة الغربية لألقصى

البراق غربي املسجد االقصى املبارك في القدس احملتلة 
ضمن مخطط احتاللي ملواصلة هذه احلفريات لتصل 

الى اجلدار الغربي للمسجد وباب املغاربة.
وأكدت املؤسســــة في بيان صحافي اصدرته امس 
ان االحتالل يســــعى الى تدميــــر كل اآلثار واحلضارة 
االسالمية والتراث العربي في املنطقة املذكورة وتغيير 
الواجهة الغربية للمسجد االقصى من جهة حائط البراق 

وباب املغاربة.
وكان االحتالل االسرائيلي قد صادق على تغيير شامل 
لباحة حائط البراق غربي املسجد االقصى املبارك يشمل 

حفر انفاق واقامة مراكز دينية يهودية وشرطية.
واوضحت االذاعة االسرائيلية العامة امس ان جلنة 
التنظيم والبناء في بلدية القدس االسرائيلية صادقت 
امس االول على املخطط الهيكلي الشامل اجلديد لباحة 
حائــــط البراق الذي يدعي اليهود انه حائط املبكى في 

البلدة القدمية.
واوضحت انه ســــيتم وفقا للمخطط انشاء مدخل 
جديد حلائط البراق انطالقا مــــن الباب املقابل ملدخل 
)حي ســــلوان( وصوال الى باحــــة احلائط مضيفة انه 
ســــيتم لهذا الغرض شــــق وحفر نفق كبير من مدخل 
سلوان القريب جدا من السور اجلنوبي املسمى ايضا 

بباب املغاربة الى باحة حائط البراق.
واشارت الى انه سيتم تهيئة املكان لتسهيل وصول 
املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة الى الباحة وبناء 
مصعد خاص ليربط احلي اليهودي بساحة حائط املبكى 

وانشاء مراحيض جديدة.

في حي متسبي هيال، طلب استدعاء جللعاد لدى وزارة 
املواصالت لكي يقوم بتجديد رخصة قيادته.

ذكرت ذلك صحيفة »معاريف« اإلســــرائيلية على 
موقعها بالعبرية وقالت أن االستدعاء تضمن حتذيرا 
لشاليط »أنه في حال لم يأت لتجديد رخصته خالل 6 

أشهر سيتم سحب الرخصة«.
في ســــياق آخر، حذرت مؤسســــة االقصى للوقف 
والتراث مــــن ان االحتالل االســــرائيلي يواصل تنفيذ 
حفريات واسعة في قلب االرض في اقصى غرب ساحة 

عواصــــمـ  أ.ش.أـ  أ.ف.پ: أعلنــــت وزارة الداخلية 
االسرائيلية ان الســــلطات االسرائيلية قامت بترحيل 
الناشــــطة االيرلندية الشمالية الداعية للسالم مايريد 
ماغويــــر احلائزة على جائزة نوبل للســــالم الى لندن 
ليــــل أمس االول، في اعقاب صــــدور قرار عن احملكمة 

العليا االسرائيلية.
وقالت املتحدثة باسم الوزارة سابني هداد لـ »فرانس 
برس«: »مت ترحيل مايريد ماغوير عند الرابعة صباحا، 

في اجتاه لندن، وجرت العملية من دون حوادث«.
وكانت احملكمة اإلسرائيلية العليا، وهي أعلى هيئة 
قضائية في اسرائيل، رفضت اول من امس االستئناف 
الذي رفعتــــه ماغوير ضد ابعادها من اســــرائيل بعد 
مشاركتها في سفينة مساعدات من اجل غزة، كما افادت 

جمعية »عدالة« التي تقدم لها مساعدة قانونية.
وكانــــت ماغوير )66 عامــــا( اوقفت ثم اعتقلت اثر 
نزولها من الطائــــرة في مطار تل ابيب الثالثاء في 28 
سبتمبر. وكانت تعتزم القيام بزيارة تستغرق اسبوعا 
في اسرائيل واالراضي الفلسطينية للقاء عدد من داعيات 

السالم االجانب.
وقبل ذلك ابعدت إسرائيل ماغوير في يونيو مع جميع 
ركاب سفينة ريتشل كوري االيرلندية التي كانت تنقل 
مساعدات محاولة بصورة رمزية كسر احلصار البحري 

الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 2006.
في غضون ذلك، جتددت أحزان عائلة اجلندي األسير 
لــــدى حركة حماس جلعاد شــــاليط،  بصورة لم تكن 
تتخيلها متاما، وذلك عندما اســــتقبلت مبنزلها الكائن 

أحزان عائلة شاليط تتجدد بعد طلب استدعائه لتجديد رخصة قيادته

مايريد ماغوير

المؤبد لشاه زاد العقل المدبر لمحاولة تفجير تايمز سكوير
نشرت قبل سنوات الرسوم املسيئة للنبي 

محمد ژ.
وكشفت تفاصيل اخلطة في اثناء محاكمة 
ديڤيد هيدلي االميركي الباكستاني االصل الذي 

اقر باملشاركة في اعداد هجمات بومباي.
وروى هيدلي انه ادعى انه يريد شــــراء 
مســــاحة اعالنية لتفقد مقر الصحيفة في 
كوبنهاغن، مبا يســــمح لشركائه بالدخول 
اليها الحقــــا وقتل املوجودين وبدء معركة 

حتى املوت مع الشرطة الدمناركية.
وقــــال ريدل »مــــن اجللي فــــي قضية 
كوبنهاغن ان عناصر القاعدة ينظرون جديا 
الى مثال بومبــــاي على انه منوذج ينبغي 

اعادة تطبيقه«.
ويشير اخلبراء الى ان املهاجمني احملتملني 
ســــيواجهون عقبات اكبر للتزود بالسالح 
في اوروبا مما اذا كانوا في جنوب آسيا او 

الواليات املتحدة حيث تتوافر بسهولة.
كما ستتمكن وحدات خاصة في الشرطة 
خضعت لتدريب مكثف من محاصرة هجوم 
مماثــــل مبزيد من الســــرعة عما حصل في 
بومباي، حيث اتهمت الشرطة الهندية بالبطء 

في التحرك.
بالرغم من ذلك، لفــــت غابرييل كولر ـ 
ديريك من مركز مكافحة االرهاب في اكادميية 
وســــت بوينت العسكرية االميركية الى ان 
»بومباي أثبتت ان استخدام االسلحة النارية 

يزيد من سهولة تنفيذ هجوم ارهابي«.
وأوضح انه في العام الفائت عندما فتح 
ضابط النــــار على زمالئه في قاعدة فورت 
هود االميركية في تكساس وصلت الشرطة 
»باسرع ما ميكن في حال مماثلة. بالرغم من 

ذلك قتل 13 شخصا«.
باالضافة الى ذلك فان اي هجوم يستهدف 
مدنا اميركية او اوروبية سيشمل ارهابيني 
حاصلني على جوازات ســــفر غربية بحيث 

ميكنهم املرور خفية.

فرانــــس بــــرس »مقارنــــة مبحاولة وضع 
متفجرات على منت طائرة، فاألمر أكثر سهولة 
بكثير. ما هو مطلوب ليس ســــوى القيادة 

نحو الهدف واخلروج والتحرك«.
وتابع ريدل الــــذي يعمل االن في مركز 
بروكينغز لالبحاث بعد ان كان مستشــــارا 
للرئيس االميركي باراك اوباما »انها فكرة 
بســــيطة نســــبيا تقوم على جمع عدد من 
االنتحاريني املســــتعدين الرتكاب عمليات 
قتل جماعيــــة واالنتحار وإفالتهم في بيئة 
مدنية« على غــــرار هجمات بومباي، حيث 
أقدم عشرة مسلحني في منظمة عسكر طيبة 
املوالية للقاعدة على الهجوم على عدة أهداف 
من املدينة الهندية حيــــث وفدوا بحرا من 
الى  الهجمات  الباكستانية. وأدت  كراتشي 

مقتل 166 شخصا.
وكادت القاعدة التي اســــتوحت طريقة 
العمل تلك ان تنجح فــــي العام الفائت في 
تنفيذ عملية مشابهة في الدمنارك الستهداف 
مكاتــــب صحيفة ييالندس ـ بوســــنت التي 

)جنوب غرب( وفي مرسيليا )جنوب( بعد 
العثور على معطياتهم بني مقتنيات رياض 
حنوني االســــالمي من اصل جزائري الذي 
اعتقل السبت املاضي في نابولي بايطاليا 
وفي حوزته معدات لصنع متفجرات، حيث 

تطالب فرنسا بتسليمه، بحسب املصادر.
هـــذه التوقيفـــات والتحذيرات من 
هجمـــات ارهابية فـــي اوروبا، دعمت 
الغربية  موقف اجهزة االســـتخبارات 
في مخاوفها مـــن وقوع هجمات دامية 
تنظمها »القاعدة« وحلفاؤها على غرار 

عملية بومباي عام 2008.
 وأفادت معلومــــات صادرة مؤخرا عن 
االســــتخبارات االميركيــــة واالوروبية ان 
القاعدة تخطط لهجمات مشــــابهة تتضمن 
رجاال مدججني بالســــالح وتكتيكات ترمي 
الى إحلاق خسائر فادحة ونشر الرعب دون 

املخاطر املرتبطة بصنع عبوات.
وأوضح املســــؤول الســــابق في وكالة 
االستخبارات املركزية بروس ريدل لوكالة 

عواصمـ  أ.ف.پـ  رويترز: في وقت تعيش 
فيه أميركا وأوروبا هواجس التحذيرات من 
هجمــــات ارهابية  محتملة، حكمت محكمة 
امس بالسجن مدى احلياة على فيصل شاه 
زاد وهو مواطن اميركي باكستاني االصل 
حاول تفجير سيارة ملغومة في ساحة تاميز 

سكوير في نيويورك.
وكان شاه زاد )31 عاما( اقر في يونيو 
بأنه مذنب بتهمة القيام مبحاولة فاشــــلة 
لتفجير سيارة ملغومة في مانهاتن في أول 
مايو وقال انه تلقى تدريبا على صنع القنابل 
من حركة طالبان الباكستانية وان اجلماعة 

مولت مؤامرة التفجير. 
هذا وبعد أقل من يومني على التحذيرات 
من احتمال تعرض عدة مدن أوروبية بينها 
باريس وبرلني الى هجمات ارهابية، أفادت 
مصادر في الشــــرطة الفرنسية بأن شرطة 
مكافحة االرهاب اعتقلت أمس 12 شخصا في 
عدة أجزاء من البالد في قضيتني مختلفتني 
تستهدفان اوساط االسالميني، على ما افادت 

مصادر قريبة من التحقيق.
وأفادت املصادر بأن تســــعة اشخاص 
اعتقلوا في مرســــيليا وافينيون في اطار 
حتقيق يجري في باريس حول قضية ارهابية، 

وقد مت ضبط اسلحة خالل اعتقالهم.
وجرت هــــذه التوقيفات بناء على انابة 
قضائيــــة صــــادرة عن قاض فــــي باريس 
متخصص في القضايــــا االرهابية وينظر 
حاليا في قضية »عصبة أشرار على عالقة 

مبنظمة ارهابية«.
وأضافت املصادر ان »بعض االســــلحة، 
بينها رشاش كالشنيكوف وبندقية تعمل 
بالضغط اضافة الــــى كميات من الذخائر« 
ضبطت خالل التوقيفات التي نفذتها دائرة 
مكافحة االرهاب )ســــدات( التابعة لالدارة 

املركزية للشرطة القضائية.
كما اعتقل ثالثة اشــــخاص قرب بوردو 

أميركا وأوروبا تواجهان احتماالت تكرار سيناريو هجمات بومباي

فيصل شاه

البص��رة � أ.ف.پ: داخ��ل قاعات طلي��ت جدرانها 
بلون السماء يجلس احد رجال الدين واخصائي بتغذية 
بجوار مقاعد للتدليك بانتظار جنود القاعدة االميركية 
في جنوب العراق، انه عال��م خاص يعزز طاقة املثابرة 
ويشكل رمزا لالستراتيجية اجلديدة مبواجهة االجهاد 

الذي يصيب بعض اجلنود.
ويشير تقرير اعده سالح البر االميركي في يوليو 
م��ن 350 صفحة ال��ى مالحظات مقلق��ة حول الصحة 
النفس��ية للجنود ع��ام 2008، ال��ى ان 13% منهم عانوا 
من ع��وارض اجهاد ما بعد الصدم��ة وارتفاع معدالت 
االنتحار منذ 2008 اكثر م��ن املعدل الوطني باالضافة 
ال��ى زيادة الوصفات الطبية املضادة لالكتئاب بش��كل 

كبير بني عامي 2005 و2008.
وفتح اجليش االميركي بعد س��بعة اعوام ونصف 
العام من اجتياح العراق مركزين من هذا النوع احدهما 
ف��ي قاعدة البصرة، حيث مقر الق��وات االميركية التي 

تتولى مسؤولية تسع محافظات جنوبية.
وقال الكولونيل في االحتياط بولبالي سوباراو )59 
عاما( وهو طبيب نفساني »لدينا جميعا القدرة املثابرة 

وهي طاقة تعيد التوازن بعد التعرض لالجهاد«.
واض��اف س��وباراو الذي خ��دم ف��ي الكويت عام 
2002، ويشارك للمرة اخلامسة في انتشار في مناطق 
الن��زاع، »لكن يتوجب احيانا زيادة هذه القدرات خالل 

االزمات«.
وتعم��ل هذه املراكز الصحية 24 س��اعة في اليوم، 
الستقبال اجلنود للمساعدة على اعادة تنشيط قدراتهم 

البدنية والنفسية واالجتماعية والروحية والعاطفية.
وق��ال الس��رجنت ميج��ور براين بارين منس��ق 
البرنامج، ان »هذا املكان ليس مخصصا لتقدمي العالج. 

نساعد اجلنود على تعزيز طاقاتهم املعرضة للوهن«.
واش��ار بارين الى امكانية اتب��اع اجلنود برنامجا 
غذائيا او االقالع ع��ن التدخني والتعرف على عوارض 
االجه��اد او اجلل��وس على انفراد لالتص��ال بأقاربهم 
عبر االنترن��ت او اتباع برنامج لياق��ة بدنية في قاعة 

مخصص��ة لهذا االمر دون مرايا »ألننا ال نأتي الى هنا 
من اجل استعراض العضالت«.

وخصص��ت غرفة ملحقة باملرك��ز الديني زجاجها 
ملون للتأمل وهي مزودة بكتب دينية.

وقال جيرد كوبر )23 عاما( مس��اعد رجل الدين ان 
»الكثي��ر من اجلنود يأتون بحثا ع��ن دوافع روحانية، 
النهم ال يجدون في اجليش مس��اعدة مش��ابهة ملا في 

منازلهم«.
واضاف جن��ل القس اللوث��ري »انا هن��ا للتحدث 
اليه��م ومد ي��د الع��ون واحيانا ملجرد االس��تماع الى 

صرخاتهم«.
وبعد شهر من انتهاء املهام القتالية للقوات االميركية 
ف��ي العراق لتتحول الى تدريب القوات العراقية، الحظ 
كوبر »انخفاضا مهم��ا« في حاالت التوتر لدى اجلنود 

في هذه القاعدة التي تضم نحو ألفي عسكري.
ويرى الطبيب النفس��اني سوباراو ان تغيير املهمة 
يشجع على العمل بعمق مع العسكريني الذين يرفضون 
ان تطل��ق عليهم تس��مية مرضى ك��ي ال يبتعدوا عن 
الظروف احمليطة بهم، وقال »هناك فئة من املشاكل في 

غاية التعقيد«.
وباالضاف��ة ال��ى ع��وارض االجه��اد الناجمة عن 
الصدم��ة، يعان��ي اجلنود احيان��ا من القل��ق املرتبط 
بانتشارهم والشعور باالغتراب ومشاكل اخرى بسبب 
تواجد عراقيني في القاعدة فضال عن مشاكل شخصية 

يحملونها معهم من بلدهم، بحسب سوباراو.
وم��ن الصعب احلص��ول على تقيي��م حول جناح 
املركز ألن احلديث مع اجلنود جرى بحضور مسؤول 

خدمات االعالم التابع للجيش.
وحول التأخر في اتخاذ هذه املبادرة، قال قائد فرقة 
اجلنوب اجلنرال فنس��نت بروك��س ان »عمر اجليش 
235 عام��ا ول��م يكن ليتط��ور لو اعتب��ر ان هذا االمر 
تأخ��ر كثيرا، فنحن دائما في طور التعلم والتأقلم« مع 

الظروف التي تواجهنا.

مركز عالجي في البصرة يستقبل جنودًا أميركيين مصابين باإلجهاد

رجل األعمال »الجمهوري« دونالد ترامب
يعتزم منافسة أوباما في االنتخابات المقبلة

واشـــنطن ـ إيـــالف: فوجـــئ 
ســـكان واليـــة نيـــو هامشـــير 
االميركية باتصـــالت هاتفية من 
مجلة الـ »تامي«، تستطلع آراءهم 
بخصوص ترشـــح رجل االعمال 
االميركـــي العمالق دونالد ترامب 
احملسوب على احلزب اجلمهوري 
في منافسة الرئيس باراك اوباما 
خالل االنتخابات الرئاسية املقررة 
في 2012، على الرغم من ذلك نفى 
ترامب علمه بهذا االستطالع، وقال 
» ال اعلم شيئا عن هذا االستطالع، 

لكنني اتطلع ملعرفة نتيجته«.
ووفقـــا لصحيفـــة »يديعوت 
احرونوت« اإلسرائيلية، أثارت هذه 
املعطيات تكهنات شريحة كبيرة من 
جماهير الواليات املتحدة حول نية 
ترامب خوض االنتخابات الرئاسية 
عن احلزب اجلمهوري ضد اوباما، 
اال ان ترامب قال في حديث مع شبكة 
االخبار االميركية »سي.ان.ان«: »إن 
من حق اي مواطن اميركي خوض 
املنافسة والترشح للرئاسة، اذا وجد 

في نفسه املؤهالت املناسبة لتحمل 
هذه املسؤولية، حتى تظل الواليات 

املتحدة دولة عظمى«.
ويبدو أن رجل االعمال االميركي 
الشهير حاول خالل حديثه مع الـ 
»سي.إن.إن« مترير رسائل، تبني 
منهـــا اعتزامه الترشـــح ملنصب 
الرئاسة االميركية حيث قال: »ان 
الواليات املتحدة لم تشهد سقوطا 
على مر تاريخها كالسقوط الذي 
باتت عليه اليوم، لقد عرضت علي 
فكرة الترشح عن حزب ثالث في 
التي جرت  الرئاسية  االنتخابات 
عام 2000 ملنافسة بوش وآل غور، 
اال انني رفضت ذلك وتعاملت مع 
األمر كمصدر للتســـلية، غير ان 
االمر يختلف اليوم كثيرا عن ذي 
قبل«. واضاف دونالد ترامب »كل 
يوم استيقظ على تلقي أخبار تثبت 
مرور الواليات املتحدة بحالة من 
الضعف، وأضحـــى االميركيون 
يعملـــون من أجـــل الصني فقط، 
والبد ان يتغير هذا الواقع فورا«. 

فالصنيـ  على حد قولهـ  تعمل جيدا 
على جذب الدول املنتجة للنفط، 
وعندما حاول ترامب االعراب عن 
اعتراضه على السماح لبكني بذلك، 
لم يعره احد في الواليات املتحدة 

اي اهتمام.
واذ أعلن رجل االعمال االميركي 
عن انتسابه الى احلزب اجلمهوري، 
معتبرا انها »ستكون هناك فرصة 
كبيرة امـــام اجلمهوريني إلجراء 
تغييـــرات جوهريـــة كبيرة بعد 
االنتخابـــات الرئاســـية املقبلة«، 
قال فـــي رده على ســـؤال حول 
صالحياته لتولي منصب رئيس 
الواليـــات املتحـــدة »اعتقد انني 
امتتع بصالحيات وقدرات جيدة 
فـــي التعامـــل مـــع القضايا ذات 
انا اعرف الصني  الصلة بالصني، 
جيـــدا، واتفهـــم الصينيني، انهم 
يسخرون من تعاملنا مع القضايا 
االقتصادية ورمبا السياسية أيضا، 
كما يسخرون من تصرفات الرؤساء 

االميركيني«.

القضاء الهولندي يرفض طلب فيلدرز بـ »رد القضاة«
أمستردام ـ أ.ف.پ: رفضت محكمة أمستردام 
امس طلب رد القضاة الـــذي تقدم به الدفاع في 
قضية النائب الهولندي اليميني املتطرف غيرت 
فيلدرز املتهم بالتحريض على الكراهية العنصرية 

والتمييز ضد املسلمني.
وقال فرانز بودوين رئيس الغرفة التي عينت 
امس االول للفصل في طلب رد القضاة املقدم من 
فيلـــدرز ان »غرفة رد القضـــاة ترفض الطلب«، 

مضيفا ان هذا يعني ان احملاكمة ستستأنف اليوم 
األربعاء.

وكان الزعيم اليميني املتطرف املعادي لإلسالم 
غيرت فيلدرز طلب، بعيد افتتاح جلسات محاكمته 
أمـــس األول، برد القضاة، آخذا على الرئيس يان 
مـــورز تعليقاته على حق التـــزام الصمت الذي 
طالب به موكله ما يثير، على حد قوله، الشكوك 

في حيادية احملكمة.


