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أردوغان: سأعود إلى "حبي األول"

في ظاهرة غير مألوفة.. أسرة بريطانية تنتظر مولودها الـ 20

 

البحرين: الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ لعيسى قاسم
ق�ش��ت حمكم��ة بحريني��ة، ام���ص الأحد، مبعاقب��ة 3 اأ�شخا���ص، بينهم رج��ل الدين 

ال�شيعي عي�شى اأحمد قا�شم، بال�شجن �شنة مع اإيقاف التنفيذ لكل منهم.
ونقل��ت وكالة اأنباء البحرين )بنا( ع��ن املحامي العام للنيابة الكلية اأن "املحكمة 
الك��رى اجلنائي��ة اأ�شدرت حكمه��ا يف الق�شية اخلا�شة بجم��ع الأموال باملخالفة 
لأح��كام القانون املته��م فيها الثالثة"، مبينا انها "ق�ش��ت اأي�شًا بتغرمي كل منهم 

مبلغ 100 األف دينار وم�شادرة الأموال املتحفظ عليها."
وواج��ه املدان��ون يف الق�شي��ة تهم��ا تتعلق "بجمع اأم��وال بغري ترخي���ص وغ�شلها 

باإجراء معامالت عليها بغر�ص اإخفاء م�شدرها واإ�شفاء امل�رشوعية عليها".
يذك��ر اأن وزارة الداخلي��ة البحريني��ة اأ�شقطت اجلن�شية عن قا�ش��م بعد ثبوت تورطه 
بتاأ�شي���ص تنظيمات تابعة ملرجعي��ة �شيا�شية دينية خارجية، ودوره يف خلق بيئة 
طائفي��ة متطرف��ة، وعمله على تق�شي��م املجتمع تبعًا للطائفة وكذل��ك تبعًا للتبعية 
لأوام��ره. من جهة اخرى، اأعتدت قوات الأمن لل�شلط��ة البحرينية على املتظاهرين 

الراف�شني للحكم عي�شى قا�شم يف �شارع البديع �شمال البالد.

�شي�شب��ح الرئي���ص الرتكي، رجب طي��ب اأردوغان، م��ن جديد رئي�شا حل��زب العدالة 
والتنمي��ة، كم��ا اعلن ام�ص الأح��د، منفذا بذلك اأح��د التغي��ريات الأ�شا�شية ملراجعة 

الد�شتور، التي اأقرت يف ا�شتفتاء يف 16 ني�شان املا�شي.
وكان اأردوغان قطع ر�شميا عالقته باحلزب الإ�شالمي عندما انتخب رئي�شا يف اب 
2014، وفقا للد�شتور، لكنه عاد اإىل �شفوف احلزب، الذي �شارك يف تاأ�شي�شه يف 

اأوىل يف التعديل الد�شتوري. 2001 بف�شل مادة 
وق��ال يف مرا�ش��م عودت��ه اإىل احلزب، وقد بدا علي��ه التاأثر "اأعود الي��وم اإىل حزبي، 
اإىل ع�ش��ي، اإىل حبي". و�شت�شمح عودة اأردوغ��ان اإىل رئا�شة احلزب للرئي�ص الرتكي 
باإنه��اء اخلالف��ات الداخلي��ة والإعداد لالنتخاب��ات الت�رشيعي��ة والرئا�شية املقبلة 
املق��ررة يف 2019. ودع��ي 1470 مندوب��ا يف حزب العدالة والتنمي��ة اإىل موؤمتر 
ا�شتثنائي يف اأنقرة، ام�ص الأحد، لنتخاب الرئي�ص اجلديد للحزب، كما ذكرت وكالة 
اأنب��اء الأنا�شول، ول �شك يف نتيجة الت�شوي��ت، اإذ اأن اأردوغان هو املر�شح الوحيد 

لهذا املن�شب.

املاأل��وف يف ال��دول الغربية اإحجام النا���ص عن الإجن��اب اأو اكتفاوؤهم بعدد قليل 
منه��م، لك��ن اأ���رشة بريطانية خرق��ت املعتاد، وت�شتع��د يف اأيامنا ه��ذه ل�شتقبال 

مولودها الع�رشين، لتكون بذلك من اأكر عائالت البالد عددا.
وبح�ش��ب م��ا ذكرت �شحيفة "ديلي مي��ل" الريطانية فاإن "اأ���رشة رادفورد ت�شكن 
بيت��ا من ع�رشة غرف، لكن بحمام واحد فق��ط، يف منطقة موركومبي، بالنكا�شري، 

غربي اإجنلرتا".
ويقول ربا الأ�رشة وهما �شو ونويل رادفورد، اإن "اأخذ حمامات لأبنائهم ي�شتدعي 
لوح��ده عدة غالونات م��ن ال�شامبو، وت�شتغ��رق العملية عدة �شاع��ات، خالل فرتة 
امل�ش��اء". اأم��ا اإعداد وجبة الع�ش��اء لكامل الأ�رشة، فيتطل��ب 60 قطعة من النقانق 

و30 من اأفخاذ الدجاج، ف�شال عن 2.7 كيلوغرام من البطاطا.
ويق��ول الزوجان، اللذان ميلكان بيتا ت�شل قيمت��ه اإىل 240 األف جنيه اأ�شرتليني، 
"اإنهم��ا ل يطلب��ان اأي م�شاعدة من الدولة، عدا ما يح�شالن عليه من تعوي�شات 
الأبن��اء". ويوؤك��د الزوج��ان اأن "مولودهم��ا املرتق��ب يف �شبتمر املقب��ل �شيكون 

الأخري، اإذ �شتكتفي الأ�رشة بع�رشين ابنا، ولن تذهب اأبعد من ذلك".
واأو�ش��ح اأب الأ���رشة، نويل رادف��ورد، وهو مال��ك ل�رشكة معجنات، اأن��ه "ي�شتعني 

بحافلة �شغرية حتى يقوم باإي�شال اأبنائه اإىل املدر�شة".

احلري��ة  معرك��ة  الفل�شطيني��ني  الأ���رشى  يوا�ش��ل 
والكرام��ة يف �شج��ون الحت��الل للي��وم ال���35 على 
املطال��ب  م��ن  ع��دد  بتحقي��ق  مطالب��ني  الت��وايل، 
�شج��ون  اإدارة م�شلح��ة  الت��ي حترمه��م  الأ�شا�شي��ة 
الحت��الل منه��ا، والت��ي كانوا ق��د حّققوه��ا �شابقًا 
من خ��الل العديد من الإ�رشابات عل��ى مدار �شنوات 

الأ�رش.
ويطال��ب الأ�رشى باإنهاء �شيا�ش��ة العتقال الإداري، 
واإنهاء �شيا�شة العزل النفرادي، واإنهاء �شيا�شة منع 

زي��ارات العائالت وع��دم انتظامها، واإنه��اء �شيا�شة 
الإهم��ال الطبي، وغ��ري ذلك من املطال��ب الأ�شا�شية 
وامل�رشوعة. واأكدت اللجن��ة الإعالمية لالإ�رشاب اأن 
“قيادة الإ�رشاب ما زالت مت�شك وبقوة بزمام اإدارة 
اإ���رشاب احلرية والكرام��ة واملفاو�شات التي جتري 
يف ه��ذا الإط��ار، وذلك يف اأ�شعب مراح��ل الإ�رشاب 
واأ�شده��ا ح�شا�شي��ة، ونقل��ت اإدارة �شج��ون الحتالل 
اإىل  "ع�شق��الن"  �شج��ن  يف  امل�رشب��ني  م��ن  ع��دداً 
م�شت�شفى "ب��رزلي" بعد �رشوع عدد منهم بالتوقف 

تدريجيًا عن �رشب املاء.
ونق��ل حمام��ي نادي الأ�ش��ري الذي متكن م��ن زيارة 

الأ�ش��ري امل���رشب ع��ن الطع��ام حمم��د اأبو ال��رب اأن 
“اإدارة ال�شج��ون حول��ت اأح��د الأق�ش��ام اإىل عي��ادة 
ميداني��ة تفتقر لأية معدات طبي��ة، وما حتاول فعله 
هن��اك فق��ط عر���ص اجللوكوز عل��ى الأ���رشى الذين 

يرف�شون يف املقابل اأخذه".
اأن  الإعالمي��ة  اللجن��ة  اأك��دت  نف�ش��ه،  الإط��ار  ويف 
"تده��وراً طراأ عل��ى الو�شع ال�شح��ي لالأ�شري �شامر 
العي�شاوي ونقل من عزل "اأيلون" الرملة اإىل "عيادة 
�شج��ن الرملة". ويف ر�شالة وجهها الأ�شري نا�رش اأبو 
حمي��د من �شج��ن "ع�شق��الن" قال فيه��ا: "34 يومًا 
وما زلنا نتنف���ص احلرية والكرياء، ن�شري اإىل املوت 

مبت�شم��ني، ونرتبع عل��ى بطانية �ش��وداء هي كل ما 
ترك��وه لنا حول كاأ���ص ماء وقليل م��ن امللح، نغني 

للوطن ولربيع النت�شار القادم".
واأ�ش��اف: "ع��ن اأج�شادن��ا ل ت�شاأل��وا فلق��د خانتن��ا 
اأرواحن��ا واإرادتن��ا  اأم��ا ع��ن  اأي��ام،  وته��اوت من��ذ 
نطمئنك��م فه��ي بخ��ري، �شام��دون كم��ا ال�شخر يف 
عيب��ال واجلليل"، م�شيف��ًا "اأق�شمنا اليم��ني على اأن 
نوا�ش��ل حت��ى الن���رش اأو ال�شهادة، وعاهدن��ا اأرواح 
ال�شه��داء اأن ل تكون هذه املعرك��ة اإل �شمعة انت�شار 
ن�شيئه��ا باأرواحن��ا واأج�شادن��ا عل��ى درب احلري��ة 

وال�شتقالل".

اأعلن��ت احلكومة القطري��ة، اأنها �شحية حمل��ة اإعالمية 
منظم��ة تتهمها ب� "التعاطف م��ع الإرهاب"، موؤكدة اأن 
م��ا يق��ال هو مغالط��ات واإفرتاءات عارية ع��ن ال�شحة 

وخاطئة كليًا.
ويف بي��ان �شدي��د اللهجة قال��ت احلكوم��ة القطرية، اإن 
"الب��الد ا�شتهدفت عمداً قبل زي��ارة الرئي�ص الأمريكي 

دونالد ترامب التي بداأت اول ام�ص اإىل املنطقة".
واأف��اد البيان ال��ذي اأ�شدره مكت��ب الت�شال احلكومي، 
اأن "قطر تع��رب عن ا�شتنكاره��ا وا�شتغرابها ال�شديدين 

ب�ش��اأن ما يت��م بثه من مق��الت اإعالمية م��ن قبل عدد 
م��ن املنظمات التي تعمل �شد دول��ة قطر يف ما يتعلق 
بالإره��اب والدع��اء بتعاطفه��ا اأو جتاهله��ا لأفع��ال 

اجلماعات الإرهابية يف ال�رشق الأو�شط".
واأك��د اأن "ما ت�شمنته هذه املق��الت من مزاعم، جمرد 
اآراء ومغالط��ات وافرتاءات عارية عن ال�شحة وخاطئة 

كليًا".
واأ�ش��اف البيان اأن "هذه احلمل��ة املمنهجة واملغر�شة 
�شد دولة قطر لها اأ�شبابها املعروفة واملفهومة، لذا مت 
ن�رش هذه املقالت قبيل زيارة ترامب، اإل اأنه مل يك�شف 

التقارير اأو املنظمات التي تعمل �شد دولة قطر".

وتابع "عندما ينك�شف من يقف وراء هذه احلمالت �شد 
دولة قطر يف امل�شتقبل �شتت�شح جليًا الدوافع احلقيقية 
وراء مث��ل ه��ذه الأفع��ال واجله��ود" للم�شا���ص ب�شمعة 
الدول��ة اخلليجي��ة الغنية بالطاقة، م�شيف��ًا "حتى ذلك 
احل��ني نحن على يقني م��ن اأن هذه الدعاءات باأن قطر 

تدعم الإرهاب كذبة م�شطنعة".
وتواجه الدوحة اتهام��ات باأنها دولة راعية لالإرهاب، 
وواجه��ت انتقادات م��ن بع�ص الأو�ش��اط ب�شبب دعمها 
جلماعات م�شلح��ة تقاتل نظام الرئي���ص ال�شوري ب�شار 
الأ�شد، كما اأدرج بع�ص املواطنني القطريني على قائمة 

وزارة اخلزانة الأمريكية ملكافحة متويل الإرهاب.

ك�شف��ت املعار�ش��ة الإيراني��ة يف اخل��ارج ممثل��ة يف 
ال�شلط��ات  اعتق��ال  للمعار�ش��ة،  الوطن��ي  املجل���ص 
ال�رشبي��ة لقتلة مالك القن��اة التلفزيوني��ة املعار�شة 
"ج��م" �شعيد كرميي��ان يف اإ�شطنب��ول، يف 29 اأبريل 
)ني�ش��ان( املا�شي، واأحد اأ�شدقائه من رجال الأعمال 

الكويتيني.
ال�رشط��ة  اإن  للمعار�ش��ة،  الوطن��ي  املجل���ص  وق��ال 
ال�رشبية اعتقلت املتهمني بالغتيال على احلدود مع 
اجلبل الأ�شود، قبل جناحهم يف مغاردتها يف طريقهم 
"جمهوري��ات"  اأك��دت �شحيف��ة  اإي��ران، ح�شبم��ا  اإىل 
الرتكي��ة يف 18 مايو )اأيار( وبالعتماد على جوازات 

مزورة.
حاول��وا  "القتل��ة  اأن  الرتكي��ة  التقاري��ر  واأو�شح��ت 
ت�شلي��ل مطارديه��م م��ن الأم��ن الرتك��ي بالتنقل عر 
دول اأوروبية خمتلف��ة قبل الو�شول اإىل طهران، ولكن 
ال�رشط��ة الرتكي��ة جنح��ت ح�ش��ب "جمهوري��ات" يف 
ا�شتالمه��م يف النهاية م��ن ال�رشطة ال�رشبي��ة متهيداً 

للتحقيق معهم قبل حماكمتهم".
م��ن جهت��ه، نق��ل الق�ش��م الفار�ش��ي يف اإذاع��ة فرن�ش��ا 
الدولي��ة ع��ن اأق��ارب القتي��ل، خ��ر اعتق��ال املتهمني 

باغتيال كرميي، وت�شليمهم لل�رشطة الرتكية.

إضراب األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل يدخل يومه الـ 35

في زيارته األولى لها .. درع واقية "زرقاء" لحماية ترامب في إسرائيل

تركيا: القبض على قتلة قطر: نحن ضحية حملة تتهمنا بـ"التعاطف مع اإلرهاب"
المعارض اإليراني كريميان 

قبل التسلل إلى طهران
الدوحة -  وكاالت

انقرة - متابعة

القدس - وكاالت

سوريا: استمرار عملية خروج المسلحين وعائالتهم من حي الوعر
ونقله��ا  الداخل��ي  النق��ل  دخ��ول حاف��الت  ت��زال عملي��ة  ل 
للخارج��ني م�شتم��رة يف ح��ي الوع��ر، نح��و مناط��ق جتم��ع 
حاف��الت ال�شف��ر "البوملان��ات"، �شم��ن الدفع��ة الأخرية من 
ري��ن من حي الوعر الواقع يف مدينة حم�ص، املحا�رش  املهجَّ

من قبل قوات النظام وامل�شلحني املوالني لها.
واأ�ش��ار املر�ش��د ال�ش��وري حلق��وق الإن�ش��ان، اأن "عملي��ة نقل 
اخلارج��ني اإىل احلاف��الت املتجمعة يف حمي��ط الوعر، جتري 
متهي��داً ل�شتكم��ال عملية خ��روج اآلف املواطنني �شمن هذه 
الدفع��ة، لالنطالق نح��و وجهتها، حي��ث �شيتجه اأح��د ق�شمي 
القافل��ة اإىل جرابل���ص بري��ف حل��ب ال�شم��ايل ال�رشق��ي، فيما 

�شينطلق الق�شم الآخر نحو حمافظة اإدلب"<
وذك��ر املر�ش��د ال�ش��وري اأن "حاف��الت النقل الداخل��ي بداأت 
بالدخ��ول اإىل ح��ي الوع��ر مبدينة حم���ص، للب��دء بالتح�شري 
لعملي��ة نق��ل اآخر دفعة من احلي نحو ال�شم��ال ال�شوري، حيث 
�شتج��ري عملي��ة تهجري الدفعة ال���12 واملوؤلفة م��ن ق�شمني، 
اإحداها �شيتوجه نحو ريف حل��ب ال�شمايل ال�رشقي، والأخرى 

�شتتجه اإىل حمافظة اإدلب يف ال�شمال ال�شوري".
كم��ا �شتقوم حافالت النقل الداخلي بنقل اخلارجني اإىل حيث 
تتجم��ع حافالت ال�شف��ر "البوملانات" يف حمي��ط احلي، وما 
ت��زال التح�شريات م�شتمرة من قب��ل القاطنني يف حي الوعر، 

ملغادرة احلي خالل ال� 24 �شاعة املقبلة.
واأك��دت م�ش��ادر موثوقة للمر�ش��د اأن "اأع��داد اخلارجني يف 
الدفع��ة القادم��ة، ي��رتواح ب��ني 3 اآلف و 5 اآلف �شخ�ص من 
مقاتلني وعوائلهم ومدنيني راف�شني للت�شوية وامل�شاحلة مع 
النظ��ام، تزامنًا م��ع دخول قوات ال�رشط��ة الرو�شية اإىل اأجزاء 

من حي الوعر".
وجتاوز اأعداد اخلارجني من حي الوعر، اأكرث من 20 األف، يف 
ح��ني كان من املتف��ق اأن يخرج نحو 12 األف �شخ�ص، نتيجة 
لتخ��وف القاطنني من قيام �شلطات النظ��ام باإحلاق اأبنائهم 
م��ن املطلوبني خلدمة التجنيد الإجباري، وزجهم يف �شفوف 

قواتها.
وانت���رشت عنا�رش من ال�رشطة الع�شكرية الرو�شية يف �شوارع 
ومب��اين احلي، تزامنًا م��ع حت�شريات خ��روج الدفعة الأخرية 
امل�شرتك��ة، واأن ي�شتكم��ل "ت�شوي��ة اأو�شاع" م��ن تبقى داخل 

احلي.

دمشق -  وكاالت

ك�صفت م�صادر �إعالمية 
عن تفا�صيل برنامج 

زيارة �لرئي�س �لأمريكي 
دونالد تر�مب لإ�صر�ئيل 

�ليوم �لإثنني وحتى 
يوم غد �لثالثاء، وهي 

�ملحطة �لثانية لأول 
جولة خارجية له، بد�أها 

�ل�صبت بزيارة للمملكة 
�لعربية �ل�صعودية.

ا يف اإقليم  وتعلق م�ش��ادر القرار يف الع��امل وخ�شو�شً
ال���رشق الأو�شط اأهمية خا�شة عل��ى جولة ترمب جلهة 
اإمكاني��ة اإعادة اإطالق مفاو�ش��ات ال�شالم الفل�شطينية 

� الإ�رشائيلية املجمدة منذ �شنوات.
ويق��ول الرئي���ص الأمريكي اإن��ه �شي�شع��ى اإىل التو�شل 
لتف��اق ب��ني الإ�رشائيلي��ني والفل�شطيني��ني م��ن اأج��ل 
اإنه��اء ال�رشاع، لكنه مل يق��م باأية خطوة فعلية يف هذا 
الجت��اه، وخالف��ًا ل��الإدارات الأمريكي��ة ال�شابقة فاإن 
ترامب مل ين��دد بالبناء ال�شتيطاين اأو مبخططات بناء 

يف ال�شفة الغربية اأو القد�ص املحتلة.
ومن املقرر اأن تهبط يف مطار بن غوريون نحو ال�شاعة 
12: 15 دقيق��ة ظهر اليوم الإثن��ني الطائرة الرئا�شية، 
وم��ن هناك يط��ري ترامب عل��ى منت "هليكوب��رت " اإىل 
مق��ر روؤ�ش��اء اإ�رشائي��ل الر�شمي يف �ش��ارع هانا�شي - 
Hanasi يف القد���ص، حي��ث م��ن املق��رر اأن يجتمع 
م��ع الرئي�ص روؤوفني ريفلني نح��و ال�شاعة الواحدة بعد 

الظهر.
ويف ال�شاع��ة ال�شاد�شة من املقرر اأن يجتمع مع رئي�ص 
ال��وزراء ال�رشائيل��ي بنيام��ني نتانياه��و عل��ى انفراد 
قب��ل ان�شم��ام الوفدي��ن المريك��ي وال�رشائيل��ي يف 
فن��دق املل��ك داود، مع الرئي���ص الأمريكي ال��ذي يقيم 
يف اجلن��اح الرئا�شي يف فن��دق امللك داود، وهو جناح 
ي�شبه ملجاأ حم�شنًا �شّد النفجارات والغازات ال�شامة، 
و�شمن��ه غرفة اأكرث حت�شيًنا ومقاومة �شد ال�شواريخ، 

حلماية الرئي�ص الأمريكي حتى لو مت تدمري املبنى.
الغرفة 233

وح�شب تقرير ل�)�ش��ي اإن اإن(، قالت م�شادر اإ�رشائيلية 
اإن "ترام��ب وزوجت��ه ميالني��ا �شيقيم��ان يف الغرف��ة 
الرق��م 233 يف فندق املل��ك داود، وهي حتديًدا الغرفة 

املخ�ش�شة لل�شيوف الذي��ن جتب اإحاطتهم باإجراءات 
اأمنية خا�شة جًدا".

و�شيعق��ب الجتماع ع�شاء ر�شم��ي يف ال�شاعة ال�شابعة 
والن�ش��ف ي�شارك في��ه رئي�ص ال��وزراء وزوجته �شارة، 
وال�شي��دة الأوىل ميالني��ا ترام��ب يف املق��ر الر�شم��ي 
لرئي���ص ال��وزراء. ويف املقابل، �شيقام ع�ش��اء منف�شل 
للوف��د املرافق لرتامب وامل�شوؤول��ني الإ�رشائيليني، مبا 

يف ذلك وزير الدفاع اأفيغدور ليرمان، يف فندق امللك 
داود نحو ال�شاعة الثامنة م�شاء.

ا،  و�شتو�ش��ع بت���رشف عنا���رش حماي��ة ترام��ب، اأي�شً
بالون��ات ومناطي��د م��زودة بكامريات مدجم��ة تعمل 
بوا�شط��ة الأ�شع��ة حتت احلم��راء، وروبوت��ات م�شممة 

للك�شف عن املتفجرات.
اأما امل��واد الغذائية وامل�رشوب��ات املخ�ش�شة للرئي�ص 

الأمريكي والوفد املرافق له، ف�شيتم فح�شها ومراقبتها 
م��ن قب��ل خ��راء م��ن الولي��ات املتح��دة وا�رشائي��ل، 
و�شي�شه��ر نحو ع�رشة اآلف �شابط وعن�رش من ال�رشطة 

على تاأمني احلماية الأمنية ملوكب ترامب.
من جهة اخرى، اأطلقت ال�رشطة الإ�رشائيلية ا�شم "درع 
واقي��ة زرق��اء"، عل��ى عملية توف��ري احلماي��ة للرئي�ص 
الأمريك��ي، خ��الل زيارت��ه اإىل اإ�رشائي��ل، وقالت لوبا 

ال�شم��ري، املتحدثة بل�ش��ان ال�رشط��ة الإ�رشائيلية، يف 
اأنه��ت ا�شتعداداته��ا  "ال�رشط��ة  اإن  ت�رشي��ح مكت��وب، 
وجتهيزاتها وترتيباته��ا اخلا�شة لتنفيذ هذه العملية، 

حتت اإ�رشاف املفو�ص العام لل�رشطة، روين ال�شيخ".
وا�شتن��اداً اإىل ال�شم��ري، �شي�ش��ارك يف العملية "الآلف 
من اأفراد ال�رشطة و�رشطة حر�ص احلدود واملتطوعني". 
وقال��ت:" �شيتم توظي��ف و�شائل تكنولوجي��ة متطورة 
ون���رش وحدات �رشط��ة خا�شة يف كاف��ة املناطق ذات 

ال�شلة".
واأعلنت ال�شم��ري اإنه "�شيتم اإغالق العديد من ال�شوارع 
يف مدين��ة القد���ص لتاأم��ني ه��ذه الزي��ارة، ب��دًءا م��ن 

منت�شف ليل الأحد – الثنني".
كم��ا اأوردت �شبك��ة )NBC( اأن "ع��دًدا من احلافالت 
�شتو�ش��ع على الطريق امل��وؤدي اإىل الفندق ملنع وقوع 
هجمات با�شتخدام �شيارات مفخخة، وذلك اإ�شافة اإىل 
ن�رش مناطي��د مزودة بكام��ريات الفيديو اأم��ام الفندق 
وربوت��ات خم�ش�شة لك�ش��ف عبوات نا�شف��ة يف �شبكة 

الأنابيب ال�شحية حتت املبنى ويف ال�شوارع".
واإىل ذل��ك، يتوج��ه الرئي�ص الأمريك��ي، �شباح يوم غد 
الثالثاء، اإىل مدين��ة بيت حلم يف ال�شفة الغربية للقاء 
الرئي���ص الفل�شطيني حممود عبا�ص، ثم يعود لحًقا اإىل 
اإ�رشائي��ل، حيث يزور متحف "ي��اد فا�شيم" يف القد�ص 

الغربية، الذي يخّلد ذكرى �شحايا املحرقة النازية.
ويختم الرئي�ص الأمريكي زيارته اإىل اإ�رشائيل بخطاب 
يلقي��ه يف "متحف اإ�رشائي��ل"، يف القد�ص الغربية، قبل 
اأن يتوّجه اإىل مطار "بن غوريون" مغادًرا اإىل اإيطاليا، 

وهي حمطته التالية يف جولته.
وم��ن املقرر اأن يزور ترامب حائط الراق، الذي ي�شميه 
ا  اليهود حائ��ط املبكى، غرب امل�شج��د الأق�شى، واأي�شً
كني�ش��ة القيام��ة يف البل��دة القدمية م��ن مدينة القد�ص 
ال�رشقية. ومل يت�شح حتى الآن موعد هاتني الزيارتني.

القدس - وكاالت


