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عواصم - وكاالت: قال املتحدث باسم احلكومة 
األملانية إن املستش����ارة أجنيال ميركل عبرت عن 
سخطها الشديد لدى علمها أمس األول بثناء السياسي 
اليميني الهولندي خيرت فيلدرز على إعالنها فشل 
التعددية الثقافية في أملانيا، ووصفه لها بالناقدة 

لإلسالم.
ونفى شتيفان زايفرت في تصريحات من برلني 

أن تك����ون ميركل قد أدلت بأقوال ناقدة لالس����الم 
مثلم����ا ادعى فيلدرز، وأضاف ان »هذا ادعاء كاذب 
الن مستشارة البالد حتترم االسالم الذي يعد اهم 
االديان، وليس من طبعها انتقاد أي دين، وما قالته 
كان فقط انتقادا لسلوكيات سيئة آلحاد الناس«.

وأكد زايفرت، بحسب قناة اجلزيرة، ان »ميركل 
تعبر عن رأيها بكل وضوح دون انتظار تأييد أو 

معارضة في داخل البالد أو خارجها، وهي ال تدلي 
بتصريحات رغبة في احلصول على تصفيق من 

هذه الزاوية أو تلك«.
وجاءت تصريحات املتحدث باسم املستشارة 
االملانية ردا على امتداح السياسي الهولندي املعروف 
بعدائه لالس����الم العالنها نهاي����ة املجتمع املتعدد 

الثقافات في بالدها.

ميركل ترفض ثناء اليميني المتطرف فيلدرز عليها

تركيا تستبعد مصطلح »األصولية اإلسالمية« وترفع سورية وإيران من قائمة أعدائها
حزب العدالة يؤجل إلغاء حظر الحجاب إلى ما بعد انتخابات 2011.. وأنقرة تسعى لتعزيز دورها في العراق

)أ.ف.پ( عمال انقاذ يسعفون سياحا فرنسيني اصيبوا في حادث سير في أنطاليا 

بغدادـ  د.ب.أ: كشفت صحيفة عراقية رسمية 
ــس أن أعضاء البرملان العراقي يتقاضون راتبا  ام
ومخصصات شهرية تفوق أقرانهم في كثير من 
ــا فيها الواليات املتحدة األميركية  بلدان العالم به

وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.
ــاح« احلكومية أن  ــة »الصب ــرت صحيف وذك
ــا تقاضاه أعضاء مجلس النواب اجلدد  مجموع م
ــم 325 نائبا منذ يونيو املاضي حتى  البالغ عدده
منتصف الشهر اجلاري بلغ 81 مليارا و250 مليون 
ــة: »يبلغ مجموع  ــار عراقي. وقالت الصحيف دين
ــون دينار بني راتب  ــب عضو البرملان 32 ملي رات
اسمي ومخصصات احلماية والسكن وغيرها كما 
ــلفة مالية تبلغ 90 مليون  تسلم النواب اجلدد س
ــركات العتبارها منحة ال  ــار جتري حاليا حت دين
ترد«. وذكرت الصحيفة أن »رواتب أعضاء مجلس 
ــني رواتب النواب  ــي تعد األعلى ب النواب العراق
ــو مجلس النواب  ــي العالم حيث يتقاضى عض ف

ــنويا )اي  ــن 165 ألف دوالر س ــي أقل م األميرك
نحو 190مليون دينار عراقي( كما يتقاضى عضو 
مجلس العموم البريطاني نحو 170 ألف دوالر )اي 
نحو 200 مليون دينار عراقي( في حني يتقاضي 
ــواب العراقي 384 مليون دينار  عضو مجلس الن
عراقي. ومن جانبه، قال اخلبير االقتصادي ماجد 
ــوري، للصحيفة، ان »رواتب أعضاء مجلس  الص
النواب واملناصب العليا واملخصصات التي متنح 
ــة الدولة«.  ــرة على موازن ــي تكاليف كبي لهم ه
ــدد أعضاء مجلس النواب  وأضاف أن »ارتفاع ع
ــن املبالغ التي  ــى 325 عضوا يزيد م ــن 275 ال م
ــات والرواتب إذ  ــتنفقها الدولة على املخصص س
ــتكلف الدولة بعد 12 سنة أكثر من ملياري  انها س
ــنويا ويزداد املبلغ كلما تقدم الزمن في  دوالر س
حني أن اخلطة اخلمسية تفكر في فرض ضرائب 
غير مباشرة لزيادة ايرادات موازنة الدولة ومنها 

على املبيعات«.

رواتب النواب العراقيين تفوق أقرانهم في أميركا وبريطانيا
أنقرة � أ.ش.أ: كشفت مصادر 
مطلع����ة أمس ع����ن أن احلكومة 
التركية أدخلت تغييرات جذرية 
على وثيقة السياسة األمنية لتركيا، 
واملعروفة باسم »الكتاب األحمر«، 
والتي أقرها مجلس األمن القومي 
ف����ي اجتماعه برئاس����ة الرئيس 

عبداهلل غول أمس األول.
وقالت املصادر »إن أهم جوانب 
التغيير ف����ي الوثيقة، تتمثل في 
اس����تبعاد األصولي����ة م����ن بني 
التهديدات التي تواجهها اجلمهورية 
التركية، حيث مت استبدال مصطلح 
»الفعالي����ات الديني����ة الرجعية« 
بعب����ارة املنظمات التي تس����تغل 
الدين ملصلحتها في الفصل اخلاص 
البالد  الداخلي����ة في  بالتهديدات 
املتعلقة  العبارات  وتخفيف حدة 

بالطرق الدينية«.
وفيم����ا يتعل����ق بالتهديدات 
العراق  اخلارجية، مت اس����تبعاد 
وإيران وسورية واليونان من قائمة 
التهديدات اخلارجية  العداء تركيا 
والتركيز على سبل تعزيز التعاون 
مع هذه الدول املجاورة، لكنها لم 
تدخل أي تغيير على مسألة التعامل 
مع عدم الت����زام اليونان بتحديد 
اجلرف الق����اري في بح����ر إيجه 
مبسافة 12 ميال بحريا، حيث يعد 
عدم االلتزام مبثابة إعالن حرب، 
وعلقت أي تغيي����ر في هذا البند 

على موافقة البرملان.
الوثيق����ة على اعتبار  وأبقت 

حولت اهتمامها الى الشرق األوسط 
ويعتبر دوره����ا الصاعد كالعب 
مؤثر ووسيط بناء اكثر من غيرها 
ايران. ويقول  او  مثل السعودية 
ديبلوماسيون وسياسيون إن أنقرة 
تنافس اميركا على اتفاقات البنية 
التحتية وعقود الطاقة وأصبحت 
العبا مؤثرا على الساحة السياسية 
اذ حتشد الدعم لتشكيل حكومة ال 

تستبعد السنة.

احملاولة تتعارض مع النصوص 
الدستورية التي حتظر أي رموز 

دينية في املؤسسات العامة.
هذا وتعزز تركيا استثماراتها 
في العراق حيث تسعى الى استعادة 
نفوذه����ا وتقوي����ة وضعها كقوة 
سياس����ية إقليمية ومركز للطاقة 
في مكان مفضل بالنسبة لها منذ 
زمن بعيد. ولسنوات ركزت أنقرة 
ديبلوماسيتها على أوروبا لكنها 

بتعزيز احلريات العامة في البالد 
الى م����ا بعد االنتخاب����ات العامة 
املقررة في يوني����و من عام 2011 
بسبب غياب الدعم من املعارضة 
ملثل هذه القوان����ني. وأثارت هذه 
احملاولة احلكومية استنفارا لدى 
أوساط التيار العلماني خصوصا 
في الس����لطة القضائية التي حذر 
فيه����ا املدعي الع����ام عبدالرحمن 
يالتشينكايا احلكومة من ان هذه 

في غضون ذل����ك، أعلن حزب 
العدال����ة احلاكم ف����ي تركيا أمس 
تخليه عن جه����ود إللغاء احلظر 
على ارتداء احلجاب في املؤسسات 
التعليمية في املرحلة احلالية بعد 
رفض احزاب املعارضة دعم مثل 

هذه اخلطوة.
وقال نائب حزب العدالة سعاد 
قليج في تصريحات للصحافيني 
انه قرر تأجيل تقدمي قوانني تتعلق 

تعتزم مستقبال املراهنة على التعاون 
مع الدول املجاورة وهي السياسة 
الت���ي ينتهجها وزي���ر اخلارجية 
أحمد داود أوغلو. وكانت الوثيقة 
تشير لألصولية االسالمية حتت 
وصف »العداء للتقدمية«، ضمن 
أكبر املخاطر التي تهدد جمهورية 
تركيا العلمانية. وكان هذا التعبير 
يطول حزب العدالة والتنمية نفسه 

الذي يرأسه أردوغان.

الفضاء والقضايا املتعلقة بخطوط 
أنابيب الطاقة وأمنها.

ووصفت وسائل اإلعالم التركية 
التعديالت التي أدخلتها احلكومة 
على »الكتاب األحمر« في صورته 
اجلديدة بأنها »تاريخية«، مشيرة 
إلى أن مبدأ سياسة »صفر املشاكل 
م����ع اجليران« ق����د مت إعماله في 

الوثيقة اجلديدة.
وأشارت املصادر إلى أن انقرة 

منظمة حزب العمال الكردستاني 
االنفصالية خطرا على تركيا في 
فصل خاص يتعل����ق بالتهديدات 

االنفصالية.
كما استحدثت الوثيقة مجموعة 
من التهديدات التي أدرجت للمرة 
األولى وهى تهدي����دات االنترنت 
واالختالالت الناجمة عن االحتباس 
احل����راري والتغي����رات املناخية، 
وشيخوخة السكان، وتكنولوجيا 

سلفاكير: سنفتح سفارة إلسرائيل 
»الصديقة« في حال االنفصال عن السودان

ساحل العاج مازالت مقسومة
بعد 8 أعوام على االنقالب الفاشل 

وكاالت: اكد زعيم احلركة الش���عبية لتحرير السودان التي 
حتكم اقليم اجلنوب س���لفاكير ميارديت انه ال يستبعد اقامة 
عالقات جيدة مع اس���رائيل وفتح سفارة لها في جوبا عاصمة 
االقلي���م، في حال اختار اجلنوبيون االنفصال في االس���تفتاء 
املقرر مطلع العام املقبل، واعتبر ان الدولة العبرية »هي عدو 

للفلسطينيني فقط وليست عدوا للجنوب«.
واشار سلفاكير، في تصريحات صحافية، الى انه سيرسم 
»خريطة جديدة للسياسة اخلارجية« في حال االستقالل، لكنه 

اكد انه »وحدوي التفكير«.
ونقلت صحيفة »احلياة« اللندنية عن س���لفاكير قوله: ان 
حركته وش���ريكها في اتفاق الس���الم )حزب املؤمتر الوطني( 
جتاوزا عقبة ترسيم احلدود بني شمال البالد وجنوبها بقبول 
اخلرطوم اجراء االستفتاء على تقرير مصير اجلنوب قبل االنتهاء 
من الترسيم، وشدد على انه لن يستجيب ألي طلب او اقتراح 

بارجاء االستفتاء »حتى لو جاء من اميركا«.
وكان رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن ايزكيل 
لول جاتكوث صرح في وقت سابق بأن الدولة اجلديدة املرتقب 
االعالن عنها في جنوب الس���ودان ستقيم عالقات مع اسرائيل 
مادامت هناك عالقات ديبلوماسية لعدد من الدول العربية معها، 

واضاف: لن نكون ملكيني اكثر من امللك«.
ورس���م جاتكوث مس���تقبل الدول���ة احملتم���ل اقامتها في 
 اجلنوب متحدث���ا عن عالق���ات مصر باجلنوب، ومس���تقبل

مي���اه الني���ل، والعالق���ات بني جن���وب الس���ودان والواليات 
املتحدة.

وعب���ر جاتكوث في حوار له مع موقع »تقرير واش���نطن« 
االلكتروني عن ثقته بان س���كان اجلنوب سيصوتون بنسبة 
98% ملصلحة االنفصال، واضاف ان فكرة السودان املوحد انتهت 

بالنسبة للحركة الشعبية.
وقال جاتكوث انه في حال االنفصال سيحتاج مواطن شمال 
السودان لتأشيرة دخول اجلنوب والعكس، واضاف: هكذا اصال 

كان الوضع السائد ابان حكم البريطانيني.

بواكيه � أ.ف.پ: يشكل إعادة بسط سلطة الدولة على شمال ساحل 
العاج الذي يس����يطر عليه متمردو القوى اجلدي����دة منذ عام 2002، 
واس����تيعاب املقاتلني القدامى في اجليش العتيد احد اكبر التحديات 

التي يواجهها الرئيس املقبل في ساحل العاج.
ومنذ توقيع زعيم هذه الدولة األفريقية غيوم سورو اتفاق السالم 
في 2007 مع عدوه السابق الرئيس لوران غباغبو عدو، دخلت القوى 
اجلديدة في عملية س����تفضي الى حلها بعد اقتراع يفترض ان ينهي 

تقسيم البالد الذي مت قبل 8 أعوام.
لكن قبل أيام من التصويت االحد، اليزال يذكر مدخل معقل املتمردين 
في بواكيه )وسط( والذي مازال يحرسه مقاتلون مسلحون يحصلون 
على »رسم مرور« من الزوار، بان اعادة توحيد البالد لم تنجز بعد.

وأول هذه التحديات دمج املقاتلني الس����ابقني للقوى اجلديدة في 
اجليش، الذي يفترض ان يتم في خضم االنتخابات الرئاسية.

ولكن عل����ى الرغم من عملية »العودة ال����ى الثكنات« التي بدأتها 
القوى اجلديدة في اغسطس املاضي بعد سنوات من االنتظار، إلعادة 
مقاتليها ال� 3500 كما وعدت اجليش، مازالت حركة التمرد تس����يطر 

على 60% من املناطق التي استولت عليها منذ 2002.
ولم تؤثر عودة قادة الش����رطة ف����ي 2008 وال اقامة اإلدارة املالية 

واجلمركية، بعمق على النظام القائم منذ حوالي عقد.
ومازال قادة قطاعات القوى اجلديدة الذين استخدموا بشكل واسع 
ثروات الش����مال، الرجال األقوياء هناك وال يسمحون لقادة الشرطة 

بالقيام بأكثر من دور شكلي.
وقال ديبلوماسي يعمل في ابيدجان لوكالة فرانس برس ان »قادة 
القطاعات س����يفاوضون )بعد االنتخابات( ويعرفون ان األمر انتهى 

بالنسبة لهم. لكن ذلك لن يتم بسهولة«.
وصرح مصدر عسكري غربي بأن »بعضهم سيرحلون الى اخلارج 
وآخرين س����يتقاعدون وغيرهم قد يعملون في السياسة« بالترشح 

لالنتخابات التشريعية او البلدية.

في الضفة الغربية.. قوة حماس تتقلص لكن وجودها لم ينته
رام اهلل � الضفة الغربية � رويترز: 
منذ أكثر من ثالث س����نوات والسلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية حتاول 
القضاء على حركة املقاومة اإلسالمية 

)حماس(.
وش����أن السلطة الفلس����طينية في 
ذلك شأن دول عربية حاولت لعشرات 
الس����نني القيام باألمر ذاته مع جماعة 
اإلخوان املسلمني التي خرجت حماس 
من عباءتها، فه����ذه الدول متكنت من 
إضعافه����ا لكنها لم تتمكن من محوها 

من الوجود.
وشأنها أيضا شأن احلكومات العربية 
التي حاولت التعامل مع تلك احلركات 
الفلسطينية  السلطة  في املاضي فإن 

تغامر مبواجهة عواقب ذلك.
وحذرت حماس من رد فعل عكسي 
وهددت كتائب عز الدين القسام اجلناح 
العسكري للحركة بالرد على أي إجراء 

يتخذ ضد مقاتليها.
اعتقاالت جماعية واحتجاز تعسفي 
وتعذيب، كلها وقائع وثقتها جماعات 
فلسطينية حلقوق اإلنسان إلى جانب 
إج����راءات عقابية أخ����رى في احلملة 
التي تشنها السلطة الفلسطينية على 

حماس.
وقال طالب في مقابلة مع رويترز 
إنه تعرض للضرب إلى أن فقد وعيه 

في أغسطس أثناء اس����تجوابه حول 
مشاركته في جمعية لطلبة اجلامعة 
مرتبطة بحم����اس. وحتت ضغط من 
أسرته قرر وقف أنشطته. ورفض هذا 
الطالب مثل آخرين أن يذكر اسمه خوفا 

من االنتقام.
وقال »إنهم دائم����ا يراقبونك« في 
إشارة إلى جواسيس من الطلبة قال إنهم 

يقدمون املعلومات ألجهزة األمن.
وتقر حماس بأنها لم تعد كسابق 

عهدها في الضفة الغربية احملتلة.
فبينما حتك����م قبضتها على قطاع 
غزة تقول إنها لم يعد لها وجود يذكر 
كمنظمة سياسية في الضفة الغربية.

لكن ل����م يكتب عليه����ا املوت بعد 
ومن العوامل املس����اعدة لذلك اجلانب 

األيديولوجي للحركة.
وقال فضل حمدان وهو قيادي في 
حماس »حماس حركة اجتماعية.. جو 

اجتماعي جزء من نسيج املجتمع«.
وتأتي احلملة التي تشنها السلطة 
الفلس����طينية في الضفة الغربية ردا 
على م����ا فعلته حماس مع حركة فتح 
في غزة عام 2007 عندما سيطرت على 

القطاع.
ويريد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الذي يلقى تأييدا سياسيا وماليا 
من دول غربية، القضاء على أي احتمال 

ول����و بعيد في تكرار ه����ذا في الضفة 
الغربية.

التابعة  الق����وات األمني����ة  وتقول 
الفلس����طينية إن حماس ما  للسلطة 

زالت تتآمر على إدارة عباس.
وقال عدنان الدميري املتحدث باسم 
القوات األمنية إنه في الشهر اجلاري 
مت الكش����ف عن مخبأ لألسلحة تابع 

حلماس.
وأضاف أن أي جلوء للتعذيب الذي 
يحظره القانون الفلسطيني يحدث في 
إطار حاالت فردية يلجأ إليها احملققون 
بش����كل غير مش����روع ولكنها ليست 

سياسة عامة.
وفي غزة ميكن أيضا أن يسرد أنصار 
عباس أقواال عن تعرضهم لتجاوزات 

على أيدي حماس.
وليس هناك وج����ود يذكر حلركة 
فت����ح في قطاع غزة بعد أن فر الكثير 
م����ن قيادييها إلى الضفة الغربية مقر 
الس����لطة الفلس����طينية. وفي الضفة 
الغربية أصبحت حماس مس����تهدفة 
على جميع املستويات من القاعدة الى 

القمة.
ورمبا يؤدي اكتشاف انتماء شخص 
ما حلماس إلى أن يفقد وظيفته. وتقول 
احلركة إن السلطة الفلسطينية أقالت 
املئات والكثير منهم من املدرسني بسبب 

وجود صالت حقيقية أو مش����تبه بها 
مع حماس.

وت����رى حماس أن هن����اك محاولة 
حملوها م����ن خالل تقوي����ض مصادر 
شعبيتها التي ساهمت في انتصارها 
في االنتخابات التشريعية التي أجريت 
عام 2006 والتي كانت آخر انتخابات 

يجريها الفلسطينيون.
وقال عمر عبد الرازق وهو قيادي 
آخر من حماس »ممنوع أن تقوم بأي 

نشاط تتواصل فيه مع الناس«.
ومازالت إسرائيل القوة احملتلة في 
الضفة الغربية تتخذ إجراءات ضد حركة 

حماس إذا رأت ذلك.
وتعتبر إسرائيل احلركة االسالمية 
إرهابية وكذلك الدول الغربية املساندة 

لعباس.
وفي الثامن من أكتوبر قتلت القوات 
االس����رائيلية عضوين من كتائب عز 
الدين القسام يشتبه أنهما قتال أربعة 

مستوطنني يهود.
وكان الهج����وم ال����ذي وقع يوم 31 
أغسطس عشية محادثات سالم جديدة 
مع إسرائيل حتديا للسلطة الفلسطينية 
التي تعارض مثل هذه املمارسات متاما 
مثلما كان حتديا بالنسبة إلسرائيل. 
وش����ارك آالف من أنصار حماس في 
جنازتي القتيلني في ملمح نادر إلظهار 

القوة.
وتقول حم����اس إن القوات األمنية 
التابعة للسلطة الفلسطينية استدعت 
العشرات في وقت الحق الستجوابهم. 
ويقول فلسطينيون مرتبطون بحماس 
إن االس����تجواب أو االحتج����از أصبح 
أمرا معتادا. ويتم اإلفراج عن أغلبهم 
لكن مازال����ت ترد أنب����اء عن تعذيب 

احملتجزين.
ولم تعد جماعات حقوق اإلنس����ان 
تتلقى نفس العدد من البالغات حاليا 
مثلما كان احلال خالل عام مضى. لكن 
تقريرا أصدرت����ه 12 جماعة للمجتمع 
املدني في سبتمبر قال إن قوات األمن 

استأنفت هذه املمارسات.
وناش����دت منظمة هيومان رايتس 
ووتش في بيان صدر يوم 20 أكتوبر، 
السلطة الفلسطينية التحقيق في حالتي 
تعذيب في حق اثنني يشتبه في صلتهما 

بحماس مت اإلبالغ عنهما أخيرا.
ويظهر أحدث استطالع للرأي من 
املركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
واملسحية أن عباس مازال قادرا على 
التفوق على أي مرشح من حماس إذا 
أجريت انتخابات رئاسية اليوم. لكن ال 
ميكن إجراء انتخابات في كل من قطاع 
غزة والضفة الغربية قبل املصاحلة بني 

حماس وفتح. 

حاخامات إسرائيليون يفتون بمنع بيع أو تأجير المنازل للعرب
عواصم � وكاالت � وكاالت: تلقت 
احلكومة اإلسرائيلية من سفاراتها 
اقتراحات كانت قد طلبتها سابقا 
من اجل حتسني صورة اسرائيل 
املتده���ورة س���لبيا ف���ي العالم، 
بحسب ما ذكرت صحيفة »يدعوت 

أحرونوت«.
وأضافت الصحيفة في عددها 
الصادر امس »ان واحدة من سفارات 
إسرائيل بإحدى الدول األوروبية 
العريقة أرس���لت اقتراحا يقضي 
بإرسال 8 فرق غنائية إسرائيلية 
مشهورة للقيام بحفالت بجامعات 
هذه الدولة، بينما اقترحت سفارة 
أخرى إرسال كتب حول وصفات 
الطعام اإلسرائيلية من أجل تغيير 
صورة إسرائيل عن طريق تذوق 

الطعام اللذيذ«.
ومن بني االقتراحات التي قدمت 
ايضا أن يتم اس���تخدام شركات 
العالقات العامة املعروفة في هذه 
الدول للدعاية من أجل إسرائيل 
وإرس���ال بع���ض الش���خصيات 
اإلسرائيلية املعروفة التي حازت 
جائزة نوبل وكّتاب وفنانني من 
أجل مهمات اإلعالم والدعاية في 
اخلارج وترجمة كتب إسرائيلية 

إلى اللغات األجنبية.
وفي سياق س���عيها لتحسني 

صورتها في العالم تواجه اسرائيل 
مش���اكل مع األردن اح���د البلدان 
التي تستضيف  القالئل  العربية 

سفارة لها.
فقد قال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية اإلسرائيلية يوسي ليڤي 
إن السلطات األردنية متنع دخول 
اليهود الذين يضعون قلنسوات 
على رؤوس���هم ويحملون أدوات 
العبادة عند املعاب���ر البرية بني 

الدولتني.
»يديع���وت  موق���ع  ونق���ل 
أحرونوت« االلكتروني عن ليڤي 
قوله إن »ثمة عدم اتفاق بيننا وبني 
محاورينا األردنيني بشأن مسألة 
إدخ���ال أدوات عبادة يهودية إلى 
اململكة الهاشمية عبر املعابر البرية 
ونصادف كثيرا زوارا إسرائيليني 
يشتكون من مصادرة أدوات عبادة 
مثل الشال وحتى القلنسوات في 

املعابر احلدودية«.
وأضاف أن »األردنيني فسروا 
ذلك باعتبارات أمنية مبعنى الرغبة 
في احلفاظ على أمن الزوار الذين 
يحملون »مؤشرات بارزة لهويتهم 
اإلس���رائيلية وإخفاء املؤشرات 

الدينية قدر اإلمكان«.
من جهة اخرى، استنكر الوزير 
افيش���اي برافيرمان  اإلسرائيلي 

املكلف برعاية شؤون األقليات في 
الكنيست فتوى أصدرها احلاخام 
األكب���ر ملدين���ة صفد ش���موئيل 
الياهو والتي حظر مبوجبها بيع 
أو إيجار دور للسكن في املدينة 

لغير اليهود.
ونقلت »اإلذاعة اإلسرائيلية« 
عن الوزي���ر برافيرمان قوله انه 
يستنكر هذه األقوال باسم احلكومة 

اإلسرائيلية بأسرها.
وق���د ضم احلاخ���ام عوفاديا 
يوسف صوته الى الفتوى داعيا 
اليهود الى عدم بيع املنازل للعرب 
وقال في درس ديني صباح امس 
»ممنوع البي���ع لألغيار حتى لو 

دفعوا ثمنا أعلى«.
في غضون ذلك، قررت جلنة 
املتابعة العليا للمواطنني العرب 
في إسرائيل بالتعاون مع بلدية 
أم الفحم إعالن اإلضراب امس في 
املدين���ة احتجاجا على ما وصف 
بتصرفات الشرطة أثناء األحداث 

التي وقعت في املدينة.
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن 
رئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد 
حمدان قوله »إن القرار سيشمل 
املدارس واملؤسسات العامة واملرافق 

التجارية في املدينة«.

سفارات إسرائيل تقدم اقتراحات لتحسين صورة بالدها في العالم
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