
 الجمعة
  ٧  اغسطس ٢٠٠٩ 

 العربية  26 
 و  العالمية 

 واشــــنطن ـ كونــــا: قال املتحدث باســــم 
وزارة الدفاع األميركية (الپنتاغون) امس ان 
الغواصات الروسية التي تقوم بدوريات في 
مئات الكيلومترات قبالة السواحل األميركية 
«ال تثير القلــــق». واوضح جيف موريل في 
ايجاز صحافي ان غواصتني روسيتني تعمالن 
بالطاقة النووية تتجوالن داخل عدة مئات من 

األميال قبالة ســــواحل الواليات املتحدة في 
حدث هو األول مــــن نوعه منذ أكثر من عقد 
من الزمن. واضاف موريل قائال «رغم انه من 
الالفت واملثير ان تتواجد هاتان الغواصتان 
في هذا اجلزء من العالم اال انهما ال تشــــكالن 
أي تهديد وال تسببان أي قلق ونحن نراقب 
ذلك باهتمام ولكن ليس بالضرورة ان يعدو 

االمر اكثر من ذلك».
  وقــــال ان الواليات املتحدة ال تعرف على 
وجه التحديد ما الــــذي تقوم به هذه القطع 

البحرية هنا.
  واضــــاف ان الرئيس باراك أوباما اوضح 
خالل زيارته األخيرة ملوسكو «انه يرغب في 

اعادة العالقات مع روسيا». 

 «الپنتاغون»: دوريات الغواصات الروسية قبالة الساحل األميركي ال تثير القلق

 تنصيب ولد عبدالعزيز رئيسًا لموريتانيا 
والمعارضة تعتبر أن األزمة معه مازالت قائمة

 اتهم «فارك» بسرقة أسلحة من ڤنزويال عام ١٩٩٥

 تشافيز يتخذ إجراءات اقتصادية ضد كولومبيا 
 كـــراكاس ـ أ.ف.پ: أعلن الرئيس الفنزويلي 
هوغو تشافيز انه اتخذ اجراءات ضد كولومبيا 
تتعلق بالعالقات التجارية بني البلدين، وسط 
تزايد حدة األزمة الديبلوماســـية بني كاراكاس 

وبوغوتا.
  وقال تشـــافيز خالل مؤمتـــر صحافي عقده 
بالعاصمة كاراكاس إنه سيوقف استيراد ١٠ آالف 
ســـيارة من كولومبيا باإلضافة الى أنه سيمنع 
شركة كولومبية تعمل في مجال الطاقة من العمل 

في منطقة غنية بالنفط في فنزويال.
  وأكد الرئيس الڤنزويلي خالل املؤمتر ان قاذفات 
الصواريخ الســـويدية الصنع التابعة للجيش 
الڤنزويلي والتي مت العثور عليها في معســـكر 
املاركسيون  املتمردون  مليليشيا فارك ســـرقها 

الكولومبيون من قاعـــدة بحرية ڤنزويلية عام 
١٩٩٥. وعرض تشاڤيز تقريرا يعود الى تلك احلقبة 
يتضمن خصوصا إقدام القوات املسلحة الثورية 
الكولومبية (فارك) على سرقة «خمس قاذفات 
صواريـــخ من طراز ايه تي ٤» من قاعدة كارابو 
البحرية الواقعة على احلدود مع كولومبيا، في 

عملية قتل خاللها ١٤ جنديا ڤنزويليا.
  وكانت كولومبيا أعلنت االسبوع الفائت ان هذه 
األسلحة حصلت عليها «فارك» من ڤنزويال، األمر 
الذي أثار حفيظة تشاڤيز الذي استدعى في اليوم 
التالي سفيره في بوغوتا وأعلن جتميد العالقات 
مع جارته. هذا وأكد تشاڤيز ان حكومته سبق لها 
وان زودت بوغوتا عبر القنوات الديبلوماسية 

بإيضاحات حول قضية قاذفات الصواريخ. 

 بحضور رسمي أفريقي وفرنسي

 أعضاء فتح خالل اليوم الثالث ملؤمتر احلركة السادس في بيت حلم أمس                       (أ.ف.پ)

 كلينتون تشارك في رقصة «املساي» التقليدية لدى وصولها الى كينيا امس األول             (ا.ف.پ) 

واملجلس الوطني ثم يصار إلى 
بحث كيفية إمتام هذه العملية 

في قطاع غزة.
  واضاف: «سيتم احلديث مع 
اإلخوة املصريني والفصائل في 
غزة للخروج بصيغة مضمونة 
الستكمال العملية الدميوقراطية 

التي بدأت في بيت حلم».
  وقال ان أعضاء فتح في غزة 
شاركوا في كل أعمال التحضير 
للمؤمتـــر من خالل مناقشـــة 
األوراق التي بحثت عمل اللجان 
ووضعت الصياغات اال انهم لم 
يتمكنوا من املشاركة فقط في 
آخر مرحلة من املراحل أي في 

املؤمتر نفسه. 

قبل انتخابات الرئاسة التي جتري 
في ٢٠ اغسطس اجلاري في إطار 
جهود واشنطن لهزمية املتشددين 

في افغانستان وباكستان.
  وكانـــت طالبان قـــد توعدت 
بتعطيل االنتخابات ودعت املواطنني 

االفغان إلى مقاطعتها.

القوات األميركيـــة والبريطانية 
عمليات متزامنة في إقليم هلمند 
ومازالت تقاتل لتأمني املناطق التي 
كان متشـــددو طالبان يسيطرون 
عليها من قبل. وتهدف العمليات 
الى توســـيع ســـيطرة احلكومة 
االفغانية على اجلنوب املضطرب 

 كابول ـ وكاالت: قتل ٢١ مدنيا، 
على األقل، بينهم نســـاء وأطفال 
فـــي انفجـــار وقع امـــس جنوب 

أفغانستان.
  وقال قائد شرطة إقليم هلمند 
املضطرب أســـد اهللا شـــرزاد إن 
الضحايا كانوا في طريقهم حلضور 
حفل زفاف على منت جرار مبقطورة 
عندما انفجرت العبوة الناسفة التي 
زرعت على جانـــب الطريق. كما 
أسفر االنفجار عن إصابة خمسة 
مدنيني آخرين. وألقت الســـلطات 
االفغانية باملسؤولية في االنفجار 

على حركة طالبان.
  وأكدت وزارة الدفاع االفغانية 
في بيان وقوع االنفجار وأوضحت 
ان الهجوم يكشف مجددا عن نوايا 
«اإلرهابيني» جتاه أبناء الشـــعب 

االفغاني.
  ويأتي االنفجار الذي وقع امس 
األول ولم يتـــم اإلبالغ عنه حتى 
صباح امس في إطار موجة متزايدة 
من أعمال العنف قبل أسبوعني من 

انتخابات الرئاسة األفغانية.
الشـــهر املاضي شـــنت    وفي 

 عواصمـ  وكاالت: تعهدت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 
بتقدمي مساندة قوية للحكومة الصومالية الهشة امس وقالت ان تدخل 

اريتريا في الدولة الواقعة في القرن االفريقي «غير مقبول».
  واضافت كلينتون في مؤمتر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي 
شيخ شريف أحمد «من االنصاف القول ان الرئيس باراك أوباما وانا 
نريد توسيع ومتديد مســــاندتنا للحكومة االحتادية االنتقالية» في 
الصومال. واضافت ان اريتريا يجب ان تتوقف عن التدخل في شؤون 
الصومال وان «الوقت حان لكي تتوقف عن دعم حركة الشباب ولكي 
تبدأ بان تكون جارا متعاونا اكثر منه مزعزعا لالستقرار». وقالت عن 
أسمرة «نوضح متاما ان تصرفاتهم غير مقبولة. ننوي اتخاذ اجراء اذا 
لم يتوقفوا». وقالت قبيل اجتماعها بالرئيس الصومالي شيخ شريف 
أحمد على هامش مؤمتر جتاري أميركيـ  أفريقي عقد في نيروبي امس 
«نعرف اننا نواجه صراعا صعبا للغاية كما نعرف أن وجود الشباب 
وعناصــــر ارهابية في الصومال ميثل تهديدا. إنه ميثل تهديدا لكينيا 
ولالســــتقرار في افريقيا وغيرها. لذا فانه مجال ســــنتعاون فيه عن 
كثب». واضافت كلينتون انها ستبحث مع الرئيس أحمد كيف ميكن 
أن يســــاعد املجتمع الدولي في حتقيق االستقرار في الصومال التي 
تصفها جهات أمنية غربية بانها مالذ ملتشددين يخططون لهجمات في 
املنطقة وخارجها. وعرضت الواليات املتحدة تقدمي مساعدات عسكرية 
حلكومة الصومال من بينها أكثر من ٤٠ طنا من األســــلحة والذخيرة 
في الشهور األخيرة حيث تقاتل الشباب. وقال مسؤول أميركي كبير 
يرافق كلينتون انه خالل االجتماع في العاصمة الكينية نيروبي من 
املتوقع ان تعد كلينتون بتقدمي املزيد من املساعدات املالية ومن بينها 
شحنات اضافية من األسلحة بالرغم من أن ذلك كان مقررا سلفا. كما 
عرضت واشــــنطن تدريب قوات االمن ومســــاعدة لوجستية.  وقبل 
لقائها الرئيس الصومالي وضعت وزيرة اخلارجية االميركية اكليال 
من الزهور عند موقع تفجير السفارة االميركية في نيروبي عام ١٩٩٨. 
كما اجتمعت مع ناجني من االنفجار الذي قتل ٢١٨ شخصا. وقالت إن 

زيارة املوقع فرصة لتجديد عزم بالدها على مكافحة االرهاب. 

اختيار ١٨ منهم فيما يعتزم نحو 
الثوري  الترشح للمجلس   ٥٠٠

سيتم انتخاب ١٢٠ منهم.

   آلية انتخاب بالتعاون مع مصر 

   باملقابل قـــال عضو الهيئة 
العليا حلركة فتح في  القيادية 
قطاع غزة إبراهيم أبو النجا إن 
حتديد آلية انتخاب وترشـــيح 
أعضاء غزة في اللجنة املركزية 
واملجلس الثـــوري حلركة فتح 
سيتم من خالل التعاون مع مصر 

وهيئة العمل الوطني.
  وأكد أبو النجا في تصريح له 
امس أن املقاعد املخصصة لغزة 
ستبقى شاغرة في اللجنة املركزية 

من الساعة السادسة مساء امس 
حتـــى ظهر اليوم وهو ما يعني 
متديد املؤمتر بشكل فعلي بعدما 
كان اجلـــدول املعلـــن حدد أيام 

املؤمتر بثالثة أيام.
  وأضاف ان هناك عددا كبيرا من 
األعضاء يرغبون بترشيح أنفسهم 
معلنا أن ثمة رؤية بزيادة عدد 
أعضاء اللجنة املركزية واملجلس 

الثوري يجري نقاشها.

   ٦٠٠ مرشح لـ ١٣٨ مقعدًا

  هذا وقال مصدر في فتح لوكالة 
يونايتد برس انترناشونال إن من 
حتدثوا عن نيتهم للترشح للجنة 
املركزية جتاوز ١٠٠ كادر سيتم 

الحقا من أعضاء غزة الذين لم 
يتمكنوا من املشاركة.

  وكانت حركة حماس منعت 
نحو ٤٨٠ شـــخصا من أعضاء 
فتـــح بغزة من الســـفر للضفة 
الغربية للمشـــاركة في املؤمتر 
ورهنت سفرهم بإطالق السلطة 
الفلسطينية سراح معتقلي حماس 
في الضفة الذين تقول إن عددهم 

يبلغ نحو ألف معتقل.
  وأكـــد عمرو أن هناك حرصا 
جماعيـــا علـــى أن تكـــون غزة 
بحجمهـــا الطبيعي في املجلس 

املركزي والثوري.
الترشـــح للجنة  إن    وقـــال 
املركزية واملجلس الثوري سيبدأ 

 رام اهللاـ  يو.بي.آي: بعد خالف 
على متثيل غزة في مؤمتر حركة 
فتح العام الســـادس، الذي كان 
مقررا ان ينهي اعماله امس االول 
التمديد  الغربية، مت  في الضفة 
العماله حلل آلية االنتخاب وفقا 
ملا قاله مسؤوالن في فتح. وقال 
الرســـمي باسم املؤمتر  الناطق 
السادس حلركة فتح نبيل عمرو 
إن أجـــواء املؤمتر امـــس كانت 
«أكثر هدوءا وأقل ســـخونة مما 
كانت عليه أمس االول» مشـــددا 
التي ظهرت  على أن اخلالفـــات 
بدأت باحللحلة. وأوضح عمرو 
خالل مؤمتر صحافي امس أنه مت 
خالل اجللسة األولى من اليوم 
الثالث للمؤمتر االستماع «لكلمات 
الساحات املختلفة» الفتا إلى أن 
اللجان الـ ١٨ التي شـــكلت أمس 
األول باشرت أعمالها وبعضها 
أنهى عمله بالفعل وينتظر إقرار 

توصيات هذه اللجان.
  وقال ان «األمور تسير بروح 
إيجابية وإن كان التفكير عاليا، 
األمر متاح للجميع ليعبروا عن 
آرائهم بحيث ال يؤثروا على سياق 

املؤمتر في كل القضايا».
الثاني للمؤمتر  اليوم    وكان 
امـــس شـــهد خالفات شـــديدة 
وحالة من االحتقان وصلت إلى 
اعتداء رجال األمن على عدد من 
األعضاء وفق ما ذكرت وسائل 

إعالم محلية.

  الكوتا أصبحت من الماضي

  وأعلن الناطق باسم املؤمتر أنه 
مت التوصل إلى حلول وصياغات 
«خالقة» حلل مشـــكلة مشاركة 
أعضـــاء غـــزة وأنهـــا بانتظار 
املصادقة عليها مؤكدا أن «الكوتا 
أصبحت من املاضي» في إشارة إلى 
االقتراحات األولى التي حتدثت 
عن حتديد عدد معني من املقاعد 
لقطاع غزة في اللجنة املركزية 
واملجلس الثوري يتم انتخابهم 

ـ وكاالت: نصب   نواكشــــوط 
الرئيس املوريتاني املنتخب محمد 
ولد عبدالعزيز رئيسا للبالد اول من 
امس في حفل جماهيري مبشاركة 

رسمية افريقية وفرنسية.
  وجرى حفل امام حشود غفيرة 
غــــص بها الســــتاد، افتتح بآيات 
اقســــم بعدها  الذكر احلكيم،  من 
عبدالعزيــــز اليمني الدســــتورية 
كرابع رئيس للجمهورية االسالمية 
املوريتانيــــة، التي اســــتقلت عن 

مستعمرتها فرنسا عام ١٩٦٠.
  وحضر حفل التنصيب الرئيسان 
السنغالي عبداهللا واد واملالي امادو 
توماني توري، باالضافة الى رئيس 
الفاســــي  الوزراء املغربي عباس 
الغامبي ايساتو  الرئيس  ونائبة 
جنــــي ـ ســــيدي ورئيس مجلس 
الشيوخ اجلزائري عبدالقادر بن 

صالح.
  اما فرنسا، القوة االستعمارية 
السابقة، فمثلها في حفل التنصيب 
سكرتير الدولة الفرنسية لشؤون 
التعاون آالن جوايانديه، بينما مثل 
االحتاد االفريقي سفيره لدى االحتاد 

االوروبي محمد صالح النظيف.

  وطغت اجواء الفرح والهتاف 
على احلفل رغم مقاطعته من جانب 

املعارضة.
  ونددت كل من اجلبهة الوطنية 
الدميوقراطية بقيادة  للدفاع عن 
مسعود ولد بلخير، وتكتل القوى 
الدميوقراطية بزعامة احمد ولد داداه 
ـ في بيان مشترك صدر اول من امس 
ـ بـ «التالعب بالالئحة االنتخابية، 
وشراء الذمم، والتصويت املتعدد 
خاصة تصويت العسكريني حتت 
االمرة، وكذلك االرتفاع الشديد لعدد 
البطاقات الالغية، واخيرا الشكوك 
الفنية  القوية احمليطة باملميزات 
لبطاقة التصويت املستخدمة في 

االقتراع».
  وقال املرشحان اخلاسران في 
االنتخابات الرئاسية احمد ولد داداه 
ومسعود ولد بلخير في البيان إن 
تنصيب محمد ولد عبدالعزيز يأتي 

في «سياق انعدام الثقة».
  وأكد املعارضان أنهما ســــبق 
ان طالبا بتحقيق فوري عن سير 
االنتخابات «دون أن تتم االستجابة 
ملطالبنــــا على ما متيــــزت به من 

واقعية وموضوعية».

  وخلص البيان إلى أن «األزمة 
السياســــية مازالت قائمة بنفس 
احلدة، وإننا ال نعتقد أن من املناسب 

املشاركة في تلك املراسيم».
  واذا كان االحتــــاد االوروبــــي 
قد طالب باجراء حتقيق مستقل 
التزويــــر والتالعب  في مزاعــــم 
باالنتخابــــات هذه، فــــان باريس 
وواشنطن ســــارعتا باملقابل الى 

تهنئة اجلنرال الفائز.
  وقال املبعوث الفرنســــي آالن 
جوايانديه ان «املوريتانيني ارادوا 
ان يكون لهم رئيس حازم في كل 
املواضيع» و«مــــا من احد ميكنه 
اليوم (امس) ان يشــــكك في هذه 
االنتخابــــات». وفــــي الواقع، فإن 
كال من فرنسا والواليات املتحدة 
قلقتــــان حاليا مــــن تنامي نفوذ 
«تنظيــــم القاعدة في بالد املغرب 
االسالمي» في دول الساحل، ومنها 
موريتانيا، والسيما بعد ان تبنى 
هذا التنظيم اغتيال مواطن اميركي 

في نواكشوط نهاية يونيو.
  وقــــال الرئيــــس املنتخب في 
خطاب التنصيب «لن ندخر جهدا 

في محاربة االرهاب واسبابه».

 تمديد أعمال مؤتمر فتح لتلقي ترشيحات العضوية
وتأجيل انتخاب أعضاء غزة لتحديد آلية ترشحهم واختيارهم

 كلينتون تتعهد بتوسيع المساندة األميركية لحكومة الصومال

 القيادي نبيل عمرو يتحدث عن تهدئة بعد سقوط مقترح الكوتا

 «هآرتس»: واشنطن طلبت من إسرائيل 
تجميد االستيطان لمدة عام

 القدسـ  أ.ف.پ: ذكرت صحيفة 
هآرتس في عددها الصادر امس 
ان الواليات املتحــــدة طلبت من 
رئيــــس احلكومة اإلســــرائيلية 
بنيامني نتنياهو التعهد بتجميد 
االســــتيطان اليهودي في الضفة 

الغربية احملتلة لعام واحد.
  ونقلت الصحيفة عن «مصادر 
رفيعة املستوى» ان هذا الطلب نقل 
عبر املبعوث األميركي اخلاص الى 
الشرق األوســــط جورج ميتشل 
اثناء محادثات أجراها األســــبوع 
املاضي في القــــدس مع نتنياهو 

ووزير الدفاع ايهود باراك.
  وبحســــب «هآرتس» شــــرح 
ميتشــــل لهما ان البلدان العربية 
لن تتخذ اي تدابير للتطبيع ولن 
تقبل بتقــــدمي اي تنازالت جتاه 
إســــرائيل بدون احلصول مسبقا 

علــــى ضمانة بوقــــف البناء في 
املستوطنات بالضفة الغربية.

  وأشارت الى ان نتنياهو وباراك 
لم يرفضا هذا الطلب لكنهما عبرا 
عن خالفهما مع املبعوث األميركي 
حول بعــــض النقاط، وكالهما لم 
يوافق على جتميد االســــتيطان 

سوى ٦ اشهر كحد أقصى.
  كمــــا يريدان أيضا خالل فترة 
إكمال بناء  جتميد االســــتيطان، 
٢٥٠٠ مســــكن قيد اإلنشاء حاليا 
في مســــتوطنات الضفة الغربية 
فيما يرغب ميتشــــل بخفض هذا 

الرقم الى احلد األقصى.
  لكن ناطقا باسم رئاسة احلكومة 
اإلســــرائيلية قال ردا على سؤال 
لوكالة فرانس برس انه ليس على 
علم بتلك املعلومات التي نشرتها 

هآرتس.

  ووصف هذه املعلومات بأنها 
«مجرد تكهنات إعالمية تنشــــر 

لألسف في اغلب األحيان».
املفاوضات في    وســــتتواصل 
اثناء  املقبلة خصوصا  االسابيع 
لقاء مقرر بني نتنياهو وميتشل 
في ٢٦ اجلاري في لندن مبناسبة 
زيارة لرئيس الوزراء االسرائيلي 
الى العاصمة البريطانية كما كتبت 

الصحيفة.
الرئيس باراك  ادارة    وتطالب 
اوباما بتجميد كامل لالستيطان 
في الضفة الغربية احملتلة والقدس 
الشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها 
بغية إعادة إطالق عملية السالم 

بني إسرائيل والفلسطينيني.
  ويفيد تقرير رسمي ان أكثر من 
٣٠٠ ألف مستوطن يهودي يقيمون 

في الضفة الغربية.

 أفغانستان: انفجار يقتل ٢١ مدنيًا
كانوا في طريقهم لحضور زفاف

 الشرطة اإليرانية أقرت بإساءة معاملة 
متظاهرين في سجن كاهريزاك

 طهرانـ  أ.ف.پ: أقرت الشرطة اإليرانية امس 
بإساءة معاملة بعض املتظاهرين املعتقلني في 
ســــجن كاهريزاك (جنوب طهران)، وذلك في 

بيان نشرته وكالة األنباء الطالبية.
  وأفاد البيان بــــأن «عددا من املوقوفني في 
احداث ٩ يوليو نقلــــوا الى معتقل كاهريزاك 
بســــبب ضيق املكان في ســــجن ايوين، وهذا 
كان خطأ». وأضاف بيان الشرطة ان التحقيق 
اظهر حصول «إهمال ومخالفات من طرف عدة 

مسؤولني وموظفني في معتقل كاهريزاك».
  وتابع ان «ضابطني عوقبا ألنهما مارســــا 

عقوبات جسدية على املوقوفني».
  كما أكد البيان ان مسؤولي املعتقل «أقيلوا 

من مناصبهم وعوقبوا ألنهم استقبلوا عددا من 
املوقوفني يفوق قدرة املعتقل، وألنهم أحجموا 
عن رفع تقارير باملشاكل، وامتنعوا عن مراقبة 

ظروف اعتقال املوقوفني».
  وأضاف النص ان عدة مسؤولني وموظفني 

في املركز أحيلوا إلى القضاء.
  وفي آخر يوليو كان املرشد األعلى للجمهورية 
اإلسالمية علي خامنئي «أمر بإغالق» معتقل 
كاهريزاك ألنه ال «يحترم املعايير الالزمة الحترام 

حقوق املتهمني».
  وأوقف حوالي ألفي شخص في التظاهرات 
التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي 

جناد املثيرة للجدل في ١٢ يونيو.

 واشنطن: بن الدن والظواهري
   سيحاالن إلى القضاء يومًا ما

ــس األميركي  ــاري الرئي ــد كبير مستش ــنطن ـ أ.ف.پ: أك  واش
ــؤون مكافحة اإلرهاب جون برينان امس ان زعيم تنظيم القاعدة  لش
ــيحاالن يوما  ــامة بن الدن والرجل الثاني فيه امين الظواهري س أس
ــات  ــان في مداخلة أمام مركز الدراس ــى القضاء. وصرح برين ما ال
االستراتيجية والدولية في واشنطن ان «أسامة بن الدن والظواهري 
شخصان سيحاالن يوما ما الى القضاء، ولنأمل ان يكون ذلك عاجال 
ال آجال». وأضاف برينان في أثناء عرضه استراتيجية إدارة الرئيس 
األميركي باراك اوباما ملكافحة اإلرهاب «كونوا واثقني بأننا سنواصل 
ــعي الى ذلك». معتبرا انه بعد نحو ثمانية أعوام على هجمات ١١  الس
ــبتمبر ٢٠٠١ «أثبتت (القاعدة) قدرتها على التأقلم والبقاء ومازالت  س
ــعيها الى تنفيذ  التهديد اإلرهابي األخطر الذي نواجهه». وقال ان «س
ــد املصالح األميركية حول العالم،  عمليات في الواليات املتحدة وض
ــامل اذا امكن، لم يتحقق بعد، ومازالت  ــلحة دمار ش ــطة أس وبواس
ــة قيادة «القاعدة» تكمن في تنفيذ عملية جديدة على األراضي  أولوي

األميركية».
ــكوك لديه  ــان ان «الرئيس األميركي ال أوهام وال ش   وتابع برين

حول هذا التهديد وخطورته». 


