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 مقديشيوـ  أ.ش.أ: أعلنت حركة شباب املجاهدين الصومالية 
امس انها اســـتعادت الســـيطرة على اجلزء الغربى من مدينة 

»بلدوين« عاصمة إقليم »هيران« الواقعة وسط البالد.
 ونقلت قناة »اجلزيرة« الفضائية امس عن شـــهود عيان 
قولهم إن حركة الشباب استعادت السيطرة على هذا اجلزء من 
املدينة بعد اشتباكات محدودة دارت مع القوات احلكومية مما 
أسفر عن مقتل واحد من قوات احلكومة وجرح آخر.  الى ذلك 

لقي ثالثة صوماليني مصرعهم وأصيب نحو عشـــرين آخرين 
فى اشتباكات وقعت بأحد شوارع وسط العاصمة )مقديشيو(. 
وذكرت »اجلزيرة« أن مسلحني من قوى املعارضة هاجموا قواعد 
لقوات حفظ السالم االفريقية واحلكومية األمر الذي أدى إلى هذه 
االشتباكات. وكان ما ال يقل عن 10 أشخاص قد أصيبوا بجروح 
نتيجة تبادل القصف املدفعي بني القوات احلكومية االنتقالية 

ومقاتلي احلركات اإلسالمية املتمردة عليها مبقديشو.

الصومال: »الشباب« تستعيد السيطرة على غرب »بلدوين«

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو قبيل اجتماع احلكومة اإلسرائيلية امس                                                     )أ.ف.پ(

جنود عراقيون خالل احدى املداهمات ألحد قصور املقبور صدام حسني في بغداد امس                                                                                   )أ.ف.پ(

دعونا نرى التغيير الحقيقي
سأمثل أمام محكمة سودانية للمرة الثالثة بعد 
اتهامي و12 أخريات بـ »ارتكاب عمل غير الئق« 
وهو ارتداء السروال في مكان عام، وسيحكم علي 
مبا يصل إلى 40 جلدة وغرامة غير محددة إذا 
متت إدانتي بتهمة انتهاك املادة 152 من القانون 
اجلنائي السوداني لعام 1991 الذي يحظر ارتداء 
مالبـــس غير الئقة في األماكن العامة. وألنني 
أعمل باألمم املتحدة كانت لي حصانة ومنحت 
لي الفرصة لإلفالت من احملاكمة، لكنني اخترت 
أن أســـتقيل من األمم املتحدة حتى أمتكن من 
مواجهة السلطات السودانية وأجعلهم يظهرون 

للعالم ما يعتبرونه عدالة. 
وسيبدو عجيبا بالنسبة لكثير من الناس 
أن تواجه امرأة هذا الوضع في دولة تدعي أنها 
»دبي نهر النيل«. وعلى مدى السنوات األخيرة، 
ربحت بالدي املاليني من عوائد النفط، انتشرت 
البنايات الضخمة والفنادق احلديثة في أنحاء 
العاصمة، وعلى الرغم من أن ظروف املعيشة 
ملعظم الناس لم تتحســـن، فـــإن احلكومة قد 

وعدت بأننا في طريقنا إلى االزدهار. 
لكن لم يتم حتديث القوانني التي حتكمنا، 
وعلى الرغم من ســـن دســـتور جديد في عام 
2005 وإبرام اتفاق الســـالم الشامل والتأكيد 
على مواثيق حقوق االنســـان فإنهم اليزالون 
يقيدون سلوك املرأة ليس فقط حرية امللبس 
ولكن حريتها في العمل أيضا كما أنهم مينعون 
الصحافيني من التعبير عن آرائهم ويعتقلون 

الناس دون سبب. 
وال يعد هذا جديدا.. فالســـودان له تاريخ 
مشرف ومحزن من الرجال والنساء الشجعان 
الذين اضطروا للمحاربة ضد القوانني القمعية. 
كما أنهم علموني أننا ال ينبغي علينا االختباء 
خلف االمتيازات، ولكن علينا أن نعبر عن أولئك 

الذين ال يستطيعون التعبير عن آرائهم. 
وقد تضع محاكمتي األسبوع القادم العدالة 
السودانية في دائرة االهتمام للحظة واحدة. 
ولكنني آمل أال يغض الناس الطرف مبجرد انتهاء 

محاكمتي ألن هناك حتديات أكبر تنتظرنا. 
عندما وقعت حكومة الســـودان واحلركة 
الشعبية لتحرير السودان على اتفاق السالم 
الشامل بعد أكثر من عشرين عاما من احلرب 
األهلية الوحشية، وعد كال اجلانبني باحترام 
القانون الدولي حلقوق اإلنســـان ملنع تكرار 
األعمال الوحشـــية التي ارتكبت في املاضي. 
ويشمل هذا االلتزام إلغاء العديد من القوانني 
القمعية، وخاصة قانون النظام العام الشهير 
الذي يستخدم الضطهاد املواطنني العاديني. ولكن 
تستمر رقابة ومضايقة واحتجاز الصحافيني 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان، والتزال املرأة 
تطارد لعملها باملقاهي التقليدية، وقد سقطت 
امرأة وتوفيت في احلال أثناء محاولتها الهروب 
من مطاردة الشرطة لها في األسابيع املاضية، 
كذلك توفي شاب يعمل في بيع املناديل الورقية 
ملســـاعدة عائلته الفقيرة، توفي بعد سقوطه 
مـــن مبنى جلأ إليه وهو يحـــاول الهروب من 

الشرطة. 
بعد اشتهار قضيتي، ألقت شرطة ما يسمى 
بـ »النظام العام« القبض على فتيات من مكان 
عام، والشرطة فتشت هواتفهن النقالة وعثرت 
على صور وڤيديو من مسلسل تركى شهير »نور 
ومهند«. نور ومهند كانا يتبادالن القبالت على 
أجهزة الفتيات النقالة.. كان هذا سببا القتياد 
الفتيات إلى مركز الشرطة واحملكمة بتهمة املواد 
اإلباحيـــة )153( وهي مادة أخرى في القانون 
اجلنائي الســـوداني لسنة 1991.. ومت جلد كل 
واحدة منهن 40 جلدة، هل ستصدق ان اغلب 
هذه احملاكم تتكون من قاض وشرطي فقط.. 
الشرطي هو من قبض على الفتيات وهو الشاكي 

وهو هيئة االتهام.. وهو الشاهد الوحيد.
أنت تصدق ذلـــك؟ هناك آالف احلوادث، ال 
يكفي الورق لرصدها.. واسمحوا لي ان أقول 
ان عدد النســـاء اللواتي مت القبض عليهن في 
والية اخلرطوم بسبب املالبس في عام 2008 
كان 43 ألف امرأة.. مدير الشـــرطة، الذي قال 
هذه األنبـــاء، قال أيضا إنه ال يعرف بالضبط 

كم عدد النساء اللواتى جلدن بالفعل!
ستبدأ االنتخابات في السودان في الصيف 
املقبـــل، لكن أحزاب املعارضة لن تكون قادرة 
على خوض هذه االنتخابات ما لم يتم تغيير 
القوانني لتكون متوافقة مع الدستور اجلديد، 
تعد االنتخابات خطوة واحدة جتاه االستفتاء 
الذي سيقرر فيه إخواننا وأخواتنا في اجلنوب 
ما إذا كانوا يريدون االستمرار في الوحدة أو 
االنفصال، هذه خيـــارات مؤملة وصعبة ألنها 

ستقرر مستقبل أطفالنا واألجيال املقبلة. 
كما أنني أشعر بالغضب واإلحباط من أن 
حكومتنا لم تف بوعدها بإلغاء القوانني القمعية 
قبل االنتخابات للســـماح للشـــعب مبناقشة 
مستقبله بحرية. السودان دولة عظيمة وغنية 
بتنوع املعتقدات وطرق املعيشة، كما أن لديها 
من املوارد ما يكفي رجالها ونساءها وأطفالها. 
ولكننا لن نحقق امكانياتها العظيمة ما لم نكن 
قادرين على املناقشة واملساهمة في مستقبلنا 

دون ضغط أو خوف. 
عندما أفكـــر في محاكمتـــي، ادعو اهلل أال 
تعيش ابنتي في خوف مما يســـمى بـ»شرطة 
أمن املجتمـــع«، ولن نكون آمنـــني ما لم تقم 
الشـــرطة بحمايتنا وإلغاء هذه القوانني. كما 
أنني أدعـــو اهلل أن ينظر اجليـــل القادم إلى 
الوراء ويرى أننا كانت لدينا الشجاعة للقتال 
من أجل مســـتقبلهم قبل فوات األوان، فنحن 
بحاجة إلى الشعوب والقادة العرب واألفارقة 
واألميركان والصينيني واألوروبيني للوقوف 
معنا ومساندتنا للتأكد من أن الفصل القادم من 
تاريخنا هو أقل دموية ووحشية من املاضي، 
وهذا يتطلب االقتناع واجلرأة. كما أنني آمل أن 
يظهروا صفات هؤالء الرجال والنساء السودانيني 
الذين أعجب بهم بشدة ألنها هي الصفات التي 
تضمن عدم االستســـالم والفرار قبل حدوث 

تغيير حقيقي.
بقلم: لبنى حسين »عن الشرق األوسط«
صحافية سودانية اعتقلت الرتدائها البنطلون

بغداد ترفع »أسوارها« على الحدود مع سورية 

دمشق: لو سّلمنا معارضين لما أصبح المالكي رئيسًا للحكومة

الجيش اليمني يحبط هجومًا على 
»الجرائب« ويعلن مقتل4 من قادة التمرد

صنعاء- وكاالت: فيما كشفت مصادر عسكرية وحكومية 
مينية عن احباط اجليش لهجوم شنه عناصر احلوثيني على 
موقع في منطقة اجلرائب وقتله لـ 4 من قادة التمرد خالل 
املعركة التي استمرت أكثر من 9 ساعات، أكد شهود عيان 
في احملافظة لـ »سي ان ان« أن احلوثيني »أعدموا« 6 نساء 

و10 أطفال انتقاما لـ»تعاونهم مع اجلانب احلكومي«.
وأفاد شهود العيان بأن احلوثيني أقدموا على قتل ست 
نساء و10 أطفال بطريقة بشعة في منطقة ذويب مبديرية 

حيدان مبحافظة صعدة شمال اليمن.
وبحسب مصدر محلي في صعدة، فقد هاجم احلوثيون 
قرية ذويب وقتلوا نساء وأطفاال بطلقات نارية في الرؤوس 

واألعناق انتقاما لتعاونهم مع اجلانب احلكومي.
وعودة الى موقعة اجلرائب، قال مصدر عسكري مسؤول 
إن وحدات من اجليش أحبطت هجوما لعناصر احلوثيني 
علــــى موقع في منطقة اجلرائب وكبدت العناصر املهاجمة 

خسائر كبيرة.
وأشار املصدر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« 
إلى أن رجال القوات املســــلحة واألمن فــــي املوقع املذكور 
تصدوا للعناصر املسلحة من احلوثيني وأحلقوا في صفوفها 
خســــائر كبيرة نتيجة للكثافة البشرية للمهاجمني الذين 

سقطوا بني قتيل وجريح.
واســــتولى املتمردون احلوثيون على سنترال منطقه 
الطلح مبحافظة صعــــده اليمنية والقريبة من احلدود مع 

السعودية.

الفتة إلى »أنه لو ســــبق وسلمت سورية 
معارضني عراقيني مــــا كان نوري املالكي 

رئيسا لوزراء العراق«.
من جانبه، قال صادق الركابي مستشار 
املالكي للشــــؤون السياسية للصحيفة إن 
»احلديث عن التدخالت اإلقليمية في البالد 
كان شاغل العراق سواء سابقا أو في الوقت 
الراهن، معتبــــرا أن »التدخل اإلقليمي في 
العراق معاناة لطاملا شكونا منها، وعادة ما 
تكون متعددة األشكال والوجوه«. في املقابل 
وصف سلمان اجلميلي عضو جلنة العالقات 
اخلارجية في مجلس النواب العراقي موقف 
حكومة بالده جتاه ســــورية بـ »االنفعالي 
املتشــــدد واملتســــرع«. ودعا اجلميلي في 
تصريح لقنــــاة »العربية« االخبارية أمس 
األول احلكومة العراقية إلى إجراء حتقيق 
جدي حول األحداث الدامية ملعرفة املتسبب 
احلقيقي ومــــن يقف وراء التفجيرات قبل 

توجيه االتهامات دون دليل أو حتقيق.
وأشــــار إلى أن التفجيرات حدثت بعد 
يوم واحد من عودة رئيس الوزراء العراقي 
نور املالكي من زيارة قام بها إلى ســــورية 
قيل عنها أنها لم حتقق نتائج طيبة، وأنه 
مت توجيه االتهامات إلى سورية بعد مرور 

أربعة أيام فقط على التفجيرات.
بدوره، شدد نائب الرئيس العراقي عادل 
عبداملهدي أمس على أهمية حل املشاكل مع 
سورية عن طريق احلوار والديبلوماسية 
وتنســــيق املوقف الرسمي في التعامل مع 
القضايا واألزمات التــــي حتدث بني بالده 

والدول األخرى.

االدعاءات فإن ســــورية جاهــــزة للتعاون 
وستتخذ اإلجراء املناسب«، مستبعدة قيامها 
بتســــليم أي من املطلوبني من املعارضني 
العراقيني. وأكدت املصادر أن »سورية عبر 
تاريخها لم تسلم أيا من الالجئني السياسيني 
العراقيني لديها ســــواء املعارضني للنظام 
السابق أو املعارضني للحكومة واالحتالل 
حتى فــــي ذروة الضغط األميركي عليها«، 

األول طلبت وعبر الطرق الديبلوماســــية 
وبلســــان وزير خارجيتها وليد املعلم من 
نظيــــره العراقي هوشــــيار زيباري إبعاد 
اإلعالم عن هذه املسألة وحصرها بالقنوات 
الديبلوماســــية كما طلب إرسال وفد أمني 
عراقي تقني يحمل األدلة والوثائق احلقيقية 
التي لديه عمن يقف وراء تلك التفجيرات«. 
وأكــــدت املصادر أنه »إذا ثبتت صحة هذه 

نوري املالكي رئيسا لوزراء العراق اآلن«، 
وقالت املصادر السورية في تصريحات 
لصحيفة »الشرق األوسط« اللندنية نشرتها 
أمس إنه »في حال جــــاء وفد عراقي أمني 
تقني حامال أدلة تشير إلى مرتكبي تفجيرات 
األربعاء االســــود الدامية في 19 أغسطس 

ببغداد، ستتخذ اإلجراءات املناسبة«.
وأضافت املصادر أن سورية »منذ اليوم 

عواصمـ  د.ب.أـ  أ.ش.أ: مبوازاة معلومات 
صحافية عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري 
بشار االسد الى انقرة لبحث األزمة الناشئة 
بني دمشــــق وبغداد، أطلق العراق عملية 
عســــكرية حتمل اســــم »أســــوار العراق« 
لضبط احلدود مع كل من إيران والسعودية 

وسورية.
وقال اللــــواء عبدالكرمي خلف املتحدث 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية – في 
تصريح لراديــــو هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بى بى ســــي( »إن العملية األمنية تتركز 
على احلدود مع سورية، وتشمل نشر قوات 
طوارئ ورســــم حدود داخلية على شكل 

أحزمة الستباق العمليات املسلحة«.
وأشار خلف إلى أن اخلطة األمنية تقوم 
على وضع حزام ثان من احلدود تتحرك فيه 
قوات مرنة تســــتطيع أن تصل إلى أهداف 
محددة، وتطارد املتسللني عبر شبكة من 
املعلومات املتصلة بني هذه القوات وقوات 
احلدود مبســــاعدة أجهزة االســــتخبارات 

واألجهزة األمنية األخرى.
وعقب القائـــه التصريح أفاد مصدر 
مقـــرب من وزارة الداخلية العراقية بأن 
أمرا صدر بإقالة اللواء عبد الكرمي خلف 
املتحدث الرسمي باسم الوزارة. وأوضح 
املصدر أن »قرار اإلقالة جاء بأمر من رئيس 

الوزراء العراقي نوري املالكي«.
في املقابل، اســــتبعدت مصادر سورية 
رفيعة أمس األول تسليم معارضني للسلطات 
العراقية مقيمني على أراضيها مؤكدة أنه 
لو سبق لدمشق تسليم معارضني »ما كان 

نجاد يترأس أول اجتماع للحكومة.. ومطالب نيابية بتوزير »ُسنة«

نقل صالة العيد إلى جامعة طهران خشية االحتجاجات
طهـــران ـ وكاالت: فصـــول 
االحداث االيرانية تتالحق بصورة 
متسارعة، فبعد ان قررت السلطات 
اإليرانيـــة امس االول نقل صالة 
العيد التي تقام عادة في مصلى 
طهران الكبير إلى جامعة طهران 
تفاديا من مشـــاركة االصالحيني 
وحتويلها الى مظاهرات احتجاج، 
عقـــد الرئيـــس االيراني محمود 
احمدي جناد أول اجتماع للحكومة 
اجلديدة امس وسط مطالبة 20 
نائبا سنيا لنجاد بتعيني وزراء 

سنة.
مـــن جهته اكد وزيـــر الدفاع 
االيراني اجلديـــد احمد وحيدي 
املالحق في االرجنتني لالشتباه 
بدوره في اعتداء ضد اليهود عام 
1994، امـــس ان تعيينه »يبطل 

الدعاية« االسرائيلية ضده.
وقال اجلنـــرال وحيدي لعدة 
وكاالت انباء ايرانية ان تعيينه 
اخلميس الذي صادقت عليه غالبية 
كبرى مـــن النواب »يبطل موجة 
الدعاية واحلرب النفســـية التي 

اطلقها الصهاينة«.

واضاف ان »هذا التصويت يدل 
على ان الشعب يريد ترسيخ دفاعنا 

وتطوير قوتنا الرادعة«.
وفي هذا السياق ذكرت وكالة 
مهـــر االيرانية لالنباء أن طهران 
دعت الواليات املتحدة األميركية 
إلى »احترام« تعيني اجلنرال احمد 
وحيدي في منصب وزير الدفاع 

االيراني.
وقـــد انتقدت أميـــركا تعيني 
وحيدي بسبب مزاعم تورطه في 
تفجير املركز الثقافي اليهودي عام 
1994 في االرجنتني مما أسفر عن 

مقتل 85 شخصا.
وقال املتحدث باســـم وزارة 
اخلارجية االيرانية حسن قشقاوي 
»نحن نوصى بان حتترم احلكومة 
إرادة األمة االيرانية  األميركيـــة 
ونرفـــض املوقف الـــذي اتخذته 

واشنطن في هذا الصدد«.
وأضاف »ال يجب على أميركا 
أن تســـقط في فـــخ الصهيونية 
العامليـــة التي متثل هي نفســـها 
االرهـــاب احلكومي وأن تصحح 

من موقفها )جتاه إيران(«.

البرنامج  الى ذلك سيشـــكل 
النووي االيراني، محور اجتماع 
اخلريف للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية في ڤيينا هذا االسبوع.
ويعقـــد االعضاء الــــ 35 في 
مجلس حكام الوكالة اعتبارا من 
املدير  اتهم  اليوم اجتماعا بينما 
العام لهذه الهيئة الدولية محمد 
البرادعي باالمتناع عن نشر كل 
الوثائق التي تسمح باثبات الطابع 

العسكري للمشاريع االيرانية.
واتهـــم البرادعي الذي تنتهي 
واليته على رأس الوكالة في 30 
نوفمبر، غالبا خصوصا من قبل 
واشنطن، بالليونة حيال ايران.

وقد تســـاءل وزير اخلارجية 
الفرنسي برنار كوشنير عن السبب 
الذي مينعه من »نشـــر مالحق 
تقريره« التي وردت فيها مسألتا 

»الرؤوس النووية والنقل«.
في سياق آخر ذكرت صحيفة 
»صنداي تاميـــز« اللندنية امس 
ان سفينة شحن روسية اختفت 
مؤخرا كانت حتمل أســـلحة الى 
إيران وتعقبهـــا جهاز املخابرات 

اإلسرائيلي )موســـاد(، وفقا ملا 
قالته مصادر روسية وإسرائيلية 

للصحيفة.
وأشـــارت الصحيفـــة - في 
تقريـــر أوردتـــه مبوقعها على 
شبكة االنترنت - إلى أن السفينة 
»اركتيك سى« التي حتمل رسميا 
شحنة من األلواح اخلشبية تقدر 
مبليون و300 ألف جنيه استرليني 
اختفت وهي في طريقها من فنلندا 
الى اجلزائر في 24 يوليو املاضي، 
ومت العثـــور عليهـــا قبالة غرب 
افريقيا في 17 أغسطس املاضي، 
ونفى الكرملني أنها كانت حتمل 
شحنة سرية، وقال »ان مجرمني 
اختطفوها وطلبوا فدية مليون 

جنيه استرليني«.
وأوضحت الصحيفة أن مصادر 
في تل ابيب وموسكو حتدت الرواية 
الرسمية الختفاء السفينة، وزعمت 
»ان السفينة زودت بصواريخ من 
طراز اسـ  300 وهى السالح املضاد 
للطائرات األكثر تقدما في روسيا 
عندما كانت تخضع لصيانة في 

ميناء كاليننجراد الروسي«.

إسكوتلندا تنفي دفع ليبيا أموااًل مقابل تقارير عن صحته 

»سي آي إيه« تهدد بوقف التعاون 
مع بريطانيا بسبب اإلفراج عن المقرحي

لندنـ  وكاالت: مازالت اصداء االفراج عن املدان بقضية لوكيربي 
الليبي عبد الباسط املقرحي تتردد على الضفة األخرى من احمليط 
االطلســـي، حيث ذكـــرت صحيفة »نيـــوز أوف ذي وورلد« في 
عددها امس أن مسؤولي وكالة االستخبارات املركزية األميركية 
)ســـي آي ايه( هددوا بوقف التعاون في مجال تقاسم املعلومات 
االســـتخباراتية املهمة مع بريطانيا بســـبب قرار األخيرة اخالء 

سبيل املقرحي.
وقالت الصحيفة إن األميركيني كانوا حذروا أجهزة االستخبارات 
البريطانية من أن السماح للمقرحي بالعودة إلى ليبيا سيخرب 
العالقة اخلاصة بني واشنطن ولندن، غير أن األمور ساءت بعد 
تهديد »سي آي ايه« بوقف تقاسم املعلومات االستخباراتية التي 
يجمعها عمالؤها حول االرهابيني واملعلومات التي تلتقطها أقمار 

التجسس التابعة لها.
واشـــارت إلى أن من شـــأن هذه اخلطوة أن تزيد التهديدات 
االرهابية ضد بريطانيا جراء استياء األميركيني من اخالء سبيل 
املقرحي والكشـــف عن أن الليبيني أبلغوا بـــأن رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون ال يريد أن ميوت املقرحي في السجن 

باسكوتلندا.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر أمنية بريطانية وصفتها بالبارزة 
قولها »ان هذا اخلالف يهدد بتعرض أمن بريطانيا للخطر نظرا 
لألهمية القصوى التي متثلها املعلومات االستخباراتية األميركية 
بالنســـبة ألجهزة األمن البريطانية كما أن عددا كبيرا من عمالء 
»سي آي ايه« يعملون كعمالء لالستخبارات البريطانية وميارسون 

مهام في غاية األهمية«.
واضافـــت املصادر أن مكتب التحقيقـــات الفيدرالي األميركي 
)إف بي آي( انضم إلى ســـي آي ايه في التهديد بتعليق التعاون 
مع االستخبارات البريطانية لعكس غضب الواليات املتحدة من 

قرار اخالء سبيل املقرحي.
في سياق متصل، نفت ادنبرة أمس االتهامات بأن قرار احلكومة 
االسكوتلندية االفراج عن املقرحي املدان الوحيد في تفجير الطائرة 
االميركية فوق بلدة لوكيربي االسكوتلندية ألسباب صحية، اتخذ 

على أساس تقارير اطباء دفعت لهم ليبيا.

سويسرا تلغي زيارة وزير خارجيتها إلسرائيل

نتنياهو سيعلن عن بناء مئات الوحدات السكنية بالضفة

اخلارجية السويدية اتصل بالسفير 
اإلسرائيلي في استوكهولم بيني 
داغان يوم اجلمعة املاضي وأبلغه 
ان بيلـــدت قرر تأجيـــل زيارته 
إلسرائيل لكن املسؤول السويدي 
لم يهتم بتعيني موعد آخر للزيارة. 
وأبلغ املسؤول السويدي السفير 
اإلسرائيلي أن سبب التأجيل هو أن 
»التوقيت ينطوي على إشكالية« 
من ناحية عملية السالم »فأنتم ال 
تزالون في منتصف احملادثات مع 
الواليات املتحدة ولم يتم التوصل 
إلى أي تفاهم ولهذا فإنه ال جدوى 

من الزيارة«.

يعتزم إلى جانب ذلك التصديق 
على بناء 500 وحدة سكنية جديدة 

في الكتل االستيطانية الكبيرة.
في سياق آخر، تستمر األزمة 
السياسية بني سويسرا واسرائيل 
حيث ذكرت »هآرتس« أن وزير 
اخلارجية السويدي كارل بيلدت 
ألغى زيارته إلسرائيل بسبب رفض 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي لقاءه 
على خلفيـــة األزمة في العالقات 

بني الدولتني.
ونقلت الصحيفة عن مصدر 
سياسي إسرائيلي رفيع املستوى 
قوله إن مسؤوال كبيرا في وزارة 

بخصوص االســـتيطان. ونقلت 
الصحيفة عـــن مصدر في مكتب 
نتنياهو قوله إنه لم يســـتخدم 
مصطلح »جتميد« وإمنا »تقليص 

حجم البناء«.
ونقلـــت الصحيفة عن وزراء 
وأعضاء كنيست من الليكود قولهم 
إن نتنياهو استعرض أمامهم خالل 
اليومـــني املاضيني ما وصفوه بـ 
»التفاهمات مع اإلدارة األميركية« 
التي سيكون باإلمكان من خاللها 
إنهاء أعمال بناء 2500 وحدة سكنية 
مت الشروع في بنائها إضافة إلى 
مبان عامة في املستوطنات وأنه 

عواصمـ  وكاالت: اكدت اسرائيل 
عزمها على بناء »مئات املساكن« 
الغربية  في مستوطنات الضفة 
بالرغم من سيل االنتقادات التي 

اثارها هذا املشروع في العالم.
واعلن وزير النقل االسرائيلي 
العامة ان  اسرائيل كاتز لالذاعة 
الوزراء بنيامني نتنياهو  رئيس 
»سيعلن في االيام القليلة املقبلة 
عن بناء مئات املساكن االضافية 
واملبانـــي العامة مثـــل املدارس 
والكنس واملستوصفات في يهودا 

والسامرة )الضفة الغربية(«.
وذكـــرت وســـائل االعـــالم 
االســـرائيلية ان نتنياهو يعتزم 
السماح ببناء 100 مبنى تضم 500 
مسكن في املستوطنات اليهودية 
في الضفة الغربيـــة حيث يقيم 

اصال 300 الف اسرائيلي.
إذاعـــة اجليـــش  وبحســـب 
اإلســـرائيلي أمس فإن نتنياهو 
سيعلن خالل خطابه أمام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة التي ستفتتح 
أعمالها في 22 سبتمبر اجلاري عن 
نيته »تقليص وليس جتميدا كامال« 
ألعمال البناء في املستوطنات في 

الضفة الغربية.
مـــن جهتها أفـــادت صحيفة 
»هآرتس« ان نتنياهو أجرى خالل 
نهاية األسبوع املاضي محادثات 
مع العديد مـــن الوزراء وأعضاء 
الكنيست من حزبه الليكود للتأكد 
من عدم معارضتهم لسياســـته 


