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ستراسبورغ ـ رويترز: انتخب البرملان االوروبي جيرزي 
بوزيك رئيس وزراء پولندا السابق رئيسا له امس ليصبح 
اول زعيم من دولة من الكتلة السوفييتية سابقا يشغل احد 

املناصب العليا في االحتاد االوروبي.
وفاز بوزيك )69 عاما( بتأييد البرملان في اول جلســــة له 
منذ انتخابات جرت في يونيو واســــفرت عن ظهور حلفائه 
الذين ميثلون ميني الوسط كأقوى قوة ولكن الناخبني اظهروا 

سخطهم على الزعماء االوروبيني من خالل تدني االقبال على 
التصويت بشكل قياسي.

وعلى الرغم من ان هذا املنصب شــــرفي الى حد كبير فان 
تعيني بوزيك لفتة رمزية الى الدول االعضاء اجلدد في االحتاد 
االوروبي من اوروبا الشــــرقية والوســــطى والذين غالبا ما 
يشكون من عدم التفات القوى التقليدية في االحتاد االوروبي 

لوجهات نظرهم.

البرلمان األوروبي اختار لرئاسته زعيماً من دولة سوفييتية سابقة

خطف فرنسيين 
اثنين في الصومال

خاطفون يطلبون 
مليوني دوالر لإلفراج 

عن رهينتين في دارفور

كيم إيل زار مصنعًا 
وسط تكهنات 

بإصابته بالسرطان

مقديشوـ  وكاالت: اقتحم 
مسلحون صوماليون فندقا 
في مقديشو امس وخطفوا 
فرنسيني اثنني بحسب افادة 

مدير الفندق.
األنبـــاء  وتضاربـــت 
حـــول عمـــل املخطوفني، 
اذ قال مســـؤول صومالي 
انهما يعمـــالن في اجهزة 
االســـتخبارات لكن مدير 
الـــذي خطفا منه  الفندق 
قال لرويترز ان »عددا من 
املســـلحني اقتحموا فندق 
صحافي وهددوا باألسلحة 
احلراس وتوجهوا صوب 
غرف الفندق حيث خطفوا 
اثنـــني مـــن الصحافيـــني 

الفرنسيني«.

اخلرطومـ  رويترز: قال 
وزيـــر ســـوداني امس إن 
خاطفي موظفتي اغاثة في 
منطقة دارفور السودانية 
طالبوا بفدية قيمتها مليونا 

دوالر لإلفراج عنهما.
مســـلحون  وخطـــف 
املوظفتني في منظمة )جول( 
االيرلندية لإلغاثة في الثالث 
من يوليو من مقرها في بلدة 
كتوم بشمال دارفور وهو 
ثالث خطف ملوظفي إغاثة 
أجانب في املنطقة خالل 4 

أشهر.

ســـيئول ـ أ.ف.پ: قام 
الزعيم الكوري الشـــمالي 
كيم جونغ ايل الذي اشارت 
وسائل اعالم كورية جنوبية 
الى اصابته بســـرطان في 
البنكرياس، بزيارة مصنع 
بني حديثا فـــي العاصمة 
بيونغ يانغ كما افادت وكالة 
االنباء الكورية الشـــمالية 

الرسمية.
وقالـــت وكالـــة االنباء 
الكوريـــة املركزيـــة امس 
االول عن انشـــطة الزعيم 
الكوري ان كيم جونغ ايل 
)67 عامـــا( قام بجولة في 
منشآت مصنع قرميد في 
تايدونغانغ من دون حتديد 

تاريخ الزيارة.

»تنفيذية فتح« تتوّعد
 القدومي بإجراءات عقابية

أحكام بالسجن بحق عناصر في »القاعدة« 
بالسعودية وألمانيا وصلت لـ 30 عامًا

 مذكرتا حجب ثقة 
عن رئيس وزراء اليابان

مع اقتراب موعد االنتخابات

رام اهلل ـ د.ب.أ: توعـــدت اللجنة التنفيذيـــة ملنظمة التحرير 
الفلســـطينية امس باتخاذ إجراءات عقابيـــة بحق رئيس الدائرة 
السياسية في املنظمة فاروق القدومي على خلفية اتهاماته لرئيس 

السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقالت اللجنة في بيان صحافي لها إنها ستدرس في أول اجتماع 
لها »السلوك غير املسبوق من قبل السيد القدومي التخاذ اإلجراءات 
السياســـية والتنظيمية وكذلك القانونية بحقه«، مضيفة أنه »ال 

ميكن السكوت عن مثل هذه املزاعم التي صدرت عنه«.
ووصفـــت اللجنة تصريحات القدومـــي التي اتهم فيها عباس 
بالتواطؤ مع إسرائيل الغتيال ياسر عرفات وقيادات من املقاومة 

الفلسطينية بـ »الهستيرية«.
وقالـــت إن هذه التصريحات »ال تعدو كونها من اختراع خيال 
مريض وملسؤول فقد كل مقومات االتزان السياسي والنفسي خاصة 

االتهامات بالتآمر على حياة زعيمها ياسر عرفات«.
وتابعت: »لـــو كان عند القدومي ـ كما يقول ـ وثائق صحيحة 
بشأن مثل تلك االتهامات اخلطيرة، لكان من األجدر به أن يكشفها 
قبل 5 ســـنوات عندما زعم أنه حصل عليهـــا ولكنه يخترع هذه 
االتهامات املريضة اخلطيرة لكي يســـتعمل آخر طلقة في جعبته 

من أجل إفشال انعقاد مؤمتر فتح«.
وكان القدومي يتحدث في لقاء مع صحافيني مســـاء الســـبت 
املاضي عندما شـــن هجوما على عبـــاس والقيادي في فتح محمد 
دحالن واتهمهما بأنهما شـــاركا في مؤامرة الغتيال عرفات، وعدد 

من قيادات حركة حماس.

الرياضـ  برلنيـ  رويترز: قضت محكمة سعودية بسجن متشددين 
اسالميني مشتبه بهم مددا تصل إلى 30 عاما في أول محاكمات يعلن 
عنها منذ بدأ متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة حملة في عام 2003 

لزعزعة استقرار اململكة.
وقالت وكالة االنباء الســــعودية إن احملكمة أصدرت األحكام على 

289 سعوديا و41 أجنبيا لكنها لم تذكر جنسياتهم.
وصدرت األحكام على 323 متهما بالسجن مددا تتراوح بني بضعة 
أشــــهر و30 عاما، وقالت الوكالة الســــعودية ان سبعة متهمني برئت 
ســــاحتهم من بعض التهم بينما قضت مبنع آخرين من الســــفر إلى 
اخلارج. هذا وقضــــت محكمة في أملانيا على عليم ناصر البالغ وهو 
أملاني ينحدر من أصل باكستاني اول من امس بالسجن ثماني سنوات 

ملساعدته في متويل تنظيم القاعدة ومساندته.

طوكيوـ  أ.ف.پ: صوت مجلس الشــــيوخ الياباني الذي تســــيطر 
عليه املعارضة امس على مذكرة حلجب الثقة عن رئيس الوزراء في 
اقتراع غير ملزم لكنه مربك لتارو آســــو الذي تدهورت شعبيته في 

استطالعات الرأي.
وقد مت التصويت على املذكرة التي تقدم بها احلزب الدميوقراطي 
الياباني اكبر قوة في املعارضة، بغالبية 132 صوتا مقابل 106 صوتوا 
ضد املذكرة. وهو ثاني تصويت على حجب الثقة عن رئيس وزراء في 
اليابان منذ بدء العمل بالدستور الياباني في 1947 بعد حجب الثقة في 

يونيو عن رئيس احلكومة في تلك االونة ياسو فوكودا.
وفي وقت ســــابق امس رفض مجلس النــــواب الذي يهيمن عليه 
احلــــزب الليبرالي الدميوقراطي احلاكم مذكرة حلجب الثقة تقدم بها 

ايضا احلزب الدميوقراطي بغالبية 333 صوتا مقابل 139.
واعلن آســــو )68 عاما( الذي تدهورت شــــعبيته الى ما دون %20 
انه سيعمد الى حل مجلس النواب مطلع االسبوع املقبل والدعوة الى 

اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 30 اغسطس.

»القاعدة« في المغرب اإلسالمي تعد بالثأر لقتلى اإليغور 

موسوي قرر حضور صالة جمعة رسمية ألول مرة منذ االنتخابات

عواصــــم ـ وكاالت: ذكــــرت 
صحيفة محلية في ايران امس 
ان زعيم املعارضة مير حسني 
موسوي سيحضر صالة اجلمعة 
هذا األســــبوع فــــي أول ظهور 
علني رسمي له منذ االنتخابات 
الرئاســــية املتنازع عليها التي 

جرت الشهر املاضي.
وقالت صحيفــــة »اعتماد« 
اليومية إن الرئيس األسبق أكبر 
هاشمي رفسنجاني سيؤم الصالة 
في جامعة طهران. ورفسنجاني 
املناوئ للرئيس محمود أحمدي 
جناد الذي أعيد انتخابه من بني 4 
يؤمون صالة اجلمعة في جامعة 

طهران.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس 
السابق محمد خامتي وهو من 
أنصار موسوي سيحضر أيضا 

الصالة.
ونقلت الصحيفة عن صفحة 

موســــوي على موقع فيسبوك 
»سيحضر موســــوي وخامتي 
الصــــالة هــــذا األســــبوع التي 
سيؤمها رفسنجاني. وسيكون 
هذا أول ظهــــور علني لهما في 
انتخابات  مناسبة رسمية بعد 

12 يونيو«.
كما قالت إن موســــوي حث 
أنصاره على احلضور للصال،. 
وسيؤم رفسنجاني الصالة بعد 
شــــهرين من الغياب، وكان قد 
ألقي القبض على بعض أقاربه 
وبينهم ابنته فائزة لفترة قصيرة 
للمشــــاركة في مسيرات مؤيدة 

ملوسوي.
وكان الزعيم االيراني األعلى 
آيــــة اهلل علي خامنئــــي قد أيد 
فوز أحمدي جناد خالل خطبته 
لصالة اجلمعة بعد أسبوع من 
االنتخابات. لكن موسوي وصف 
االنتخابات بأنها مزيفة واحلكومة 

املقبلة بأنها »غير شرعية«.
وفي سياق آخر، نقلت وكالة 
انترفاكس الروسية لألنباء عن 
مصدر بوزارة اخلارجية الروسية 
قوله إن روسيا لن توافق على 
تشديد العقوبات ضد إيران بسبب 
برنامجها النووي مقابل التوصل 
التفاق جديد مع واشنطن بشأن 

خفض األسلحة النووية.

تأجيل إعدام ريغي

في غضــــون ذلــــك، اعلنت 
الســــلطات االيرانيــــة اعدام 13 
عضوا فــــي مجموعة جند اهلل 
السنية املتمردة صباح امس في 
سجن زاهدان كبرى مدن محافظة 
سيســــتان بلوشستان بجنوب 

شرقي ايران.
ونقلت وكالة االنباء االيرانية 
الرســــمية )ايرنــــا( عن رئيس 
القضاء في محافظة سيســــتان 

بلوشستان حجة االسالم ابراهيم 
حميدي »ان ثالثة عشر عضوا 
من املجموعة املتمردة االرهابية 
بقيادة عبد املالك ريغي اعدموا 

شنقا هذا الصباح)امس(«.
وقال »بعد مشاورات مع بعض 
املسؤولني تقرر تنفيذ عمليات 
الشنق في ســــجن زاهدان فيما 
تأجل شــــنق عبداحلميد ريغي 
الى  )شــــقيق زعيم جند اهلل( 
االيام املقبلة«. واعلنت السلطات 
امس االول ان 14 عضوا من جند 
اهلل بينهــــم عبداحلميد ريغي 

سيعدمون شنقا بشكل علني.
ونفذ حكم االعدام باملتمردين 
الـ 13بتهمة املشاركة والتعاون 
مع »املجموعة االرهابية بقيادة 
ريغي« و»مهاجمة مراكز للشرطة 
وخطف وقتــــل ابرياء واجانب 
خللق مناخ من الرعب واخلوف« 

في املنطقة.

وكانت منظمة العفو الدولية 
املدافعــــة عن حقوق االنســــان 
الســــلطات  ناشــــدت في بيان 
االيرانية عــــدم تنفيذ عمليات 

االعدام هذه.

روسيا

وفي سياق آخر، نقلت وكالة 
انترفاكــــس الروســــية لألنباء 
عن مصدر بــــوزارة اخلارجية 
الروســــية قوله إن روسيا لن 
توافق على تشــــديد العقوبات 
ضد إيــــران بســــبب برنامجها 
النووي مقابل التوصل الى اتفاق 
جديد مع واشنطن بشأن خفض 
النووية.  وتتفاوض  األسلحة 
روسيا واميركا اآلن على اتفاق 
جديد خلفض األسلحة النووية 
لكي حتل محل معاهدة ستارت 
1 التي جرى التوصل إليها عام 

1991 وتنتهي في ديسمبر.

تنفيذ حكم اإلعدام في 13 عضوًا من مجموعة جند اهلل وتأجيله بحق شـقيق زعيمها

عواصمـ  وكاالت: هدد تنظيم 
القاعدة في املغرب االســــالمي 
بالتعرض للعمال الصينيني في 
انتقاما لاليغور  افريقيا  شمال 
الذين قتلوا في اعمال العنف في 
والية شــــينغ يانغ شمال غرب 
الصني، على ما ذكرت صحيفة 
في هونغ كونغ امس.  وكتبت 
صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ 
بوســــت نقال عن تقرير صادر 
عن مكتب ســــتيرلينغ اسينت 
لتحليل املخاطر ومقره في لندن، 
ان تنظيم القاعــــدة في املغرب 
االسالمي دعا الى اعمال انتقامية 
ضد الصني.  ويعمل مئات االف 
الصينيني في الشــــرق االوسط 
وشمال افريقيا بينهم خمسون 
ارقام  الفا في اجلزائر، بحسب 
التقرير  التقرير، ولفت  اوردها 
الى »تزايد احلديث بني اجلهاديني 
عن العزم على التعرض للصني«.  
وتابــــع ان »بعض االفراد بدأوا 
ينشطون جلمع معلومات حول 
العالم  فــــي  املصالح الصينية 
االســــالمي التي ميكن اعتبارها 

اهدافا«.
اثر ذلك اعلن املتحدث باسم 
وزارة اخلارجيــــة الصينية ان 
التدابير  الصني ستتخذ جميع 
الالزمــــة حلمايــــة رعاياها في 
اخلارج. وقال كني غانغ في مؤمتر 
صحافي عــــادي ان »احلكومة 
الصينية ترفض االرهاب بشتى 

اشكاله«.
واضاف »سنتابع الوضع عن 
كثب وسنبذل جهودا مشتركة 
مع الدول املعنية التخاذ جميع 
التدابير الالزمة بغية توفير امن 

املؤسسات والرعايا الصينيني 
في اخلارج«. وفي سياق متصل 
حثت صحيفة صينية رسمية 
التركي رجب  الــــوزراء  رئيس 
طيب اردوغان امس على سحب 
تصريحات ادلى بها تفيد بأن ما 
يحدث في منطقة شــــينغ يانغ 

التي تسكنها أغلبية مسلمة إبادة 
جماعية حيث أســــفرت أعمال 
الشــــغب عن سقوط 184 قتيال.  
وفي مقال افتتاحي بعنوان »ال 
تلووا احلقائق« قالت صحيفة 
تشاينا ديلي التي تصدر باللغة 
االجنليزية إن حقيقة أن 137 من 

بني 184 هــــم القتلى من عرقية 
الهــــان الصينية »يدل بوضوح 

على طبيعة احلادث«.
 ازاء ذلك قال تشــــني جانغ 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
ان اتهامات اإلبادة اجلماعية غير 
منطقية. ومضى يقول »نتمنى أن 

يدرك إخواننا املسلمون حقيقة 
ما حدث في اخلامس من يوليو 
في أورومتشي. مبجرد أن يعلموا 
احلقيقة ســــيؤيدون سياستنا 
العرقيــــة والدينية واإلجراءات 
التي اتخذتها احلكومة الصينية 

للتعامل مع احلادث«.

روسيا ترفض تشديد العقوبات على إيران مقابل اتفاق مع أميركا لخفض األسلحة النووية

الرئيس االميركي باراك اوباما

هل يأمر الرئيس األميركي بإحالة تشيني إلى القضاء؟
           واشنطن ـ أحمد عبداهلل

بدأت القصة االسبوع املاضي 
حني ظهر مدير وكالة املخابرات 
املركزيــــة ليون بنيتا امام جلنة 
االستخبارات في مجلس الشيوخ 
في جلســــة مغلقة ليكشف عن 
ابعاد برنامج سري اجازه الرئيس 
السابق جورج بوش عام 2003، 
فيما طلب نائبه ديك تشيني من الوكالة آنذاك 
عدم ابــــالغ الكونغرس بــــاي من تفصيالت 

البرنامج.
ونقل عن تلك اجللسة انها كانت عاصفة 
بحق، فقد اكد بنيتا العضاء اللجنة في اجتماعني 
ســــابقني انه ال توجد برامج سرية ال تعرف 
اللجنة بها. وها هو اآلن يقول ان هناك برنامجا 
ـ وصــــف بأنه كبير ومعقد ـ لم تعلم اللجنة 

بوجوده من قريب او بعيد.
وفي احلاالت العادية، فإن ذلك ميثل مخالفة 
دســــتورية واضحة، ذلك ان الدستور ينص 
علــــى ان الكونغرس هو الذي ميول عمليات 
احلكومة الفيدرالية، ويقضي القانون باطالع 
املجلس التشريعي بتفصيالت ما ميوله، اذ ان 
هــــذا املجلس هو اجلهة الرقابية االعلى التي 

تراقب عمل الوكالة.
ولم يكن بوســــع االقلية اجلمهورية في 
اللجنــــة ان تدافــــع عن االدارة الســــابقة في 
مخالفــــة بهذا الوضوح، فآثــــر اعضاؤها ان 
يلوذوا بالصمت، اما االغلبية الدميوقراطية، 
فقد ســــارعت للمطالبــــة بفتح حتقيق ليس 
فقــــط حول البرنامج بــــل ورمبا ليس حول 
ذلك البرنامج باملرة، لكن حول اغفال االدارة 
السابقة لضرورة اطالع الكونغرس عليه طبقا 

ملا يحدده القانون.

اال ان الالفت للنظر ان احدا ممن حضروا 
اجللسة لم يفتح فمه بكلمة واحدة حول طبيعة 
ذلك البرنامــــج او اي من تفصيالته بصورة 
علنية، كل ما حدث هو ان البعض من اولئك 
االعضاء قالوا همسا ان البرنامج يتعلق مبنح 
الوكالة صالحيات تناقض قانون 1974 الذي 
ينص على منع االغتياالت السياسية، فيما قال 
آخرون انه تلك الصالحيات كانت تشمل ايضا 

التجسس على اعضاء الكونغرس انفسهم.
وبدأت كرة الثلج تتدحــــرج، والبد لهذه 
الكرة من ان تقف في نهاية املطاف امام باب 
املكتب البيضاوي بعد ان تعرج على مكتب 
وزيــــر العدل، وفي مكتب وزيــــر العدل كان 
القرار واضحا: ضرورة فتح حتقيق في االمر، 
السيما ان مسؤوال كبيرا في الوكالة قال انه 
تلقى امرا صريحا من نائب الرئيس السابق 
بعدم الكشف عن البرنامج امام الكونغرس 

اي تلقى امرا مبخالفة القانون.
وفتح حتقيق في لغة وزارة العدل يعني 
عادة تعيني محقق خاص للتأكد من امر واحد 
هو ان عمال مخالفا للقانون قد ارتكب، واذا ما 
توصل احملقق اخلاص الى هذه النتيجة فإن 
االنتقال الى القضاء يصبح اجراء آليا، وألن 
مخالفة القانون واضحة في هذه احلالة فان 
تعيــــني محقق خاص او عدم تعيينه يصبح 

امرا مرادفا الحالة االمر الى القضاء.
لكن وزير العدل ال ميلك القرار النهائي في 
هذه االمور، اذ البد من طرق مكتب باب مكتب 
الرئيس فالقانون في االمور السياســــية هو 
قانون سياسي ايضا. وحتى اللحظة الراهنة 
اليزال الرئيس باراك اوباما متماســــكا حول 
رفض فتح التحقيق ولكن السؤال الذي يتناقله 

اجلميع في واشنطن اآلن هو الى متى؟
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ت أوباما ألمح إلى تقدم المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف االستيطان 
 عواصمـ  وكاالت: أملح الرئيس 
األميركي باراك اوباما في لقاء مع 
زعماء اليهـــود األميركيني امس 
االول الـــى ان الواليات املتحدة 
واســـرائيل حتققان تقدما نحو 
تضييق شقة اخلالفات بينهما 
في مسألة املستوطنات اليهودية، 
وناقش اوبامـــا وكبير موظفي 
البيـــت االبيـــض رام اميانويل 
ومستشـــاره السياســـي ديڤيد 
اكســـيرولد في اجتمـــاع مع 16 
مـــن زعماء اليهـــود االميركيني 
عدة قضايا بينها قضية الشرق 

االوسط.
 وقـــال احد املشـــاركني في 
االجتماع مالكولم هونلني نائب 
الرئيس التنفيذي ملؤمتر رؤساء 
اليهوديـــة االميركية  املنظمات 
الكبرى »انه )اي اوباما( حتدث 
عن تقـــدم اكبر ممـــا يبدو في 
املفاوضات وحتدث بشكل ايجابي 
عن املباحثات بني ميتشل وباراك 

وبني احلكومتني«.
 وكان املبعـــوث االميركـــي 
الدفاع  جورج ميتشـــل ووزير 
بـــاراك قد  ايهود  االســـرائيلي 
اجريا سلسلة من احملادثات في 
هذه القضية، وكانت هناك عقبة 
رئيسية تتعلق باصرار اسرائيل 
على الســـماح ببعـــض »النمو 
الطبيعي« ملســـتوطنات قائمة، 
واضاف هونلني: ان اوباما أشار 

إلى أنـــه »قد يكون هناك بعض 
االستعداد لتفاهم بني اجلانبني. 

وال أعلم ماهية هذا التفاهم«.

ال مصلحة في زيادة االستيطان 

 بدوره قال جيرميي بن آمي 
التنفيـــذي جلماعة جيه  املدير 
ســـتريت -وهي جماعة ضغط 
موالية السرائيل في واشنطن- 
ان اوباما شدد على ان االستمرار 
في توسيع املستوطنات ال يحقق 
مصلحـــة الواليـــات املتحدة او 

اسرائيل.
 واضاف بن آمي »قال الرئيس 
ان فجوات اخلالف تضيق أملح الى 
حدوث تقدم وأمله في التوصل الى 
اتفاق. لقد أملح قطعا الى ذلك«، 
وتابع يقول ان اعضاء املجموعة 
حثوا أوباما على زيارة اسرائيل. 
وردا على سؤال حول ما اذا كان 
ينوي زيارة اسرائيل، قال اوباما 
انه ال يستبعد ذلك ولكنه لم يشر 
الى موعد ملثل هذه الزيارة، الى 
ذلك قال احلاخام ستيڤن فيرنيك 
نائب الرئيس التنفيذي للكنيس 
املتحد لليهودية احملافظة ان اوباما 
شدد على انه يضغط ايضا على 
الفلسطينيني التخاذ اخلطوات 

الضرورية من اجل السالم«.

 تحفيز الفلسطينيين للسالم 

وقال متحدث باسم ستيفن 

سفيتســـكي رئيـــس االحتـــاد 
االورثوذكسي انه كان هناك شعور 
بالقلق ملا بدا انه ضغط متحيز 
على اسرائيل، وقال املتحدث ان 
اوباما اشـــار الى انه يعتزم في 
االسابيع املقبلة الكشف عالنية 
عن مزيد من املعلومات عما يجري 
عمله حلفز الفلسطينيني ايضا.

 من جانبه قال البيت االبيض 
في بيان ان اوباما »كرر التزامه 
الذي ال يلني باحلفاظ على امن 

اســـرائيل وكرر التزامه بالعمل 
الشـــرق  الســـالم في  لتحقيق 

االوسط«.
 وجاء في البيـــان ان اوباما 
بحث ايضا مع ضيوفه موضوع 
ايران وجهوده من اجل اصالح 
نظام الصحة في الواليات املتحدة 

ومحاربة الفقر في العالم.

 وقف ضم جيوب استيطانية

وفي موازاة ذلك ذكرت صحيفة 

»هآرتس« االسرائيلية إن إسرائيل 
أوقفت بعد ضغط أميركي أعمال 
بناء في اجلدار العازل الذي أقامته 
على أراض فلسطينية في الضفة 
الغربية كان هدفها ضم جيوب 

استيطانية كبيرة.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد 
معارضة أميركية شديدة امتنعت 
إسرائيل عن مواصلة العمل في 
»األصابع« التي متتد من مسار 
اجلدار احملاذي للخط األخضر 
لتضم جيوبا تشمل مستوطنات 

في عمق الضفة الغربية
مثل »أريئيـــل« و»كدوميم« 
و»كارني شومرون« و»معاليه 
أدوميـــم«، وكان اوباما ورئيس 
الـــوزراء االســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو اختلفـــا اختالفا حادا 
بشأن املستوطنات اليهودية في 
الغربية احملتلة. وتريد  الضفة 
الواليـــات املتحـــدة ايقافا تاما 
لبناء املستوطنات وهو مطلب 
أحدث أخطر صدع في العالقات 
االميركية - االسرائيلية منذ عقد.  
وأثارت اسرائيل امكانية ان متتنع 
بصورة مؤقتة عن بدء مشروعات 
بناء جديدة مع االســـتمرار في 
مشروعات كثيرة يجري بالفعل 
تنفيذها وذلك في مقابل خطوات 
نحو اتفاق سالم اقليمي تتضمن 
تقدما نحو تطبيع الدول العربية 

العالقات مع اسرائيل.

خالل اجتماعه بزعماء اليهود األميركيين 


