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»العليا« االسرائيلية تصدر قرارا مرحليا في           اليوم

بخصوص مسار الجدار الفاصل حول قرية بتير
علماء يطورون كبسولةشؤون تربوية وتعليميةملف االسرى

تضخ األنسولين للجسم

تعزية
نابلس- احملامي غسان وليد الشكعة رئيس بلدية نابلس وأعضاء املجلس البلدي وكافة العاملني في بلدية 
الكرام  كلبونة  آل  اإلخ��وة  نابلس وعموم  بلدي  الزميل حسني كلبونة عضو مجلس  األخ  نابلس يشاطرون 

أحزانهم بوفاة شقيقه وفقيدهم املرحوم بإذن الله تعالى

فائق سليمان كلبونة
ويتقدمون من ذوي الفقيد وعائلته وعموم ال كلبونه الكرام باحر التعازي واملواساة داعني املولى عز وجل أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه من بعده حسن العزاء.

وتقدير شكر 
 لسيادة الرئيس محمود عباس )أبو مازن( حفظه الله

ونظمي  نايف  واخ��وان��ه  احلساسنة  محمد  علي  ع��ارف  املهندس  الفقيدة  زوج   - الشيوخ   - اخلليل 
وعرفات وبدر ورياض وفضل ومحمد واوالده عيد وعلي ومحمد وسمير وكرمياته واشقاء الفقيدة 
وحتسني  التشريعي  املجلس  عضو  القاضي  سمير  والدكتور  واحمد  ومحمد  عبدالفتاح  الدكتور 
الشكر  بجزيل  يتقدمون  واملهجر  الوطن  في  والشيوخي  احلساسنة  عائلة  وجميع  القاضي  وتيسير 

سيادة الرئيس محمود عباس »أبو مازن«وعظيم االمتنان من  
رئيس دولة فلسطني

 لتفضله مبواساتنا بفقيدتنا املربية الفاضلة املرحومة بإذن الله تعالى

احلساسنة/القاضي ابراهيم  صالح  فاطمة 
  »أم عيد«

مما كان لهذه اللفتة الكرمية عظيم االثر في التخفيف من مصابنا اجللل، سائلني املولى العلي القدير 
ان يدمي على سيادته موفور الصحة والعافية وان يدميه ذخرا وسندا لشعبنا الفلسطيني.

شكر على تعاز  
اخلليل - الشيوخ - زوج الفقيدة املهندس عارف علي محمد احلساسنة واخوانه نايف ونظمي وعرفات وبدر 
ورياض وفضل ومحمد واوالده عيد وعلي ومحمد وسمير وكرمياته واشقاء الفقيدة وعموم آل احلساسنة 
بوفاة  وعزاهم  واساهم  من  لكل  االمتنان   وعظيم  الشكر  بجزيل  يتقدمون  واملهجر  الوطن  في  والشيوخي 

فقيدتهم املرحومة بإذن الله تعالى

احلساسنة/القاضي ابراهيم  صالح  فاطمة 
  »أم عيد« - زوجة عارف احلساسنة

ويخصون بالذكر السادة الوزراء ووكالء الوزارات واعضاء املجلس التشريعي واملجلس الثوري واعضاء اللجنة 
املركزية ومحافظ نابلس وقادة ومدراء وضباط االجهزة االمنية ومدراء ومسؤولي ورجال التربية والتعليم 
والهالل االحمر وحركة فتح - اقليم اخلليل وجميع املوظفني العموميني والى ابناء شعبنا ممن اشتركوا في 
تشييع اجلثمان او احلضور الى بيت العزاء او النعي في الصحف وارسال برقيات وكتب التعازي او االتصال 
هاتفيا مما كان ملواساتهم االثر الكبير في نفوسنا، داعني املولى عز وجل ان يبعد عنهم كل سوء وان يتغمد 

فقيدتنا بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وتقدير شكر 
 لسيادة الرئيس محمود عباس )أبو مازن( حفظه الله

وكهنة  الكاهن  واص��ف  عبدالله  السامرية  للطائفة  االكبر  الكاهن  يتقدم   - ج��رزمي  جبل   - نابلس 
وعموم  اخيه  وابناء  وشقيقه  الفقيد  وابناء  ورجاالتها  الطائفة  جلنة  واعضاء  وسكرتير  الطائفة 

الطائفة السامرية في نابلس بوافر شكرهم وعظيم امتنانهم   

لسيادة الرئيس محمود عباس »أبو مازن«
 على تفضله مبواساتنا وتقدمي واجب العزاء بوفاة فقيدنا الغالي املغفور له بإذن الله تعالى املرحوم

الكاهن هارون يوسف ابواحلسن
  »أبو وائل«

مما كان له عظيم االثر في نفوسنا وخفف من مصابنا اجللل، سائلني املولى عز وجل ان يوفق سيادته 
ملا يحبه ويرضاه.

شكر على تعاز  
نابلس - جبل جرزمي - يتقدم الكاهن االكبر للطائفة السامرية عبدالله واصف الكاهن وكهنة الطائفة وسكرتير 
واعضاء جلنة الطائفة ورجاالتها وابناء الفقيد وشقيقه وابناء اخيه وعموم الطائفة السامرية في نابلس بوافر 

شكرهم وعظيم امتنانهم لكل من واساهم وشاركهم احزانهم بوفاة فقيدهم املغفور له بإذن الله تعالى املرحوم

الكاهن هارون يوسف ابواحلسن
  »أبو وائل«

سواء كان ذلك باملشاركة في تشييع اجلثمان الى مثواه االخير او احلضور الى بيت العزاء او النعي في الصحف او ارسال البرقيات 
وكتب التعازي واكاليل الزهور والذين جتشموا مشاق وعناء السفر ويخصون بالذكر دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض 
حفظه الله وامني عام الرئاسة الطيب عبدالرحيم ورئيس ديوان الرئاسة الدكتور حسني االعرج واعضاء اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير واعضاء اللجنة املركزية حلركة فتح واعضاء املجلس الثوري واعضاء املجلسني التشريعي والوطني ومحافظ 
نابلس ونائبة احملافظ ورئيس واعضاء مجلس بلدية نابلس وقادة االجهزة االمنية الفلسطينية ورئيس واسرة جامعة النجاح 
ورئيس جامعة القدس وسماحة مفتي نابلس ومفتي قوات االمن الوطني ورئيس واعضاء الغرفة التجارية ورئيس واعضاء 
ومدراء  التضامن  جمعية  واعضاء  ورئيس  الفلسطينية  الفصائل  واالخ��وة  االعمال  رج��ال  وملتقى  االحمر  الهالل  جمعية 
مدينة  واهالي  واالسالمية  الوطنية  املؤسسات  وجميع  واالسالمي  املسيحي  الدين  ورجال  الصحة  وزارة  وطاقم  املستشفيات 
نابلس مما كان لهذه املشاركة اطيب االثر في التخفيف عنا من مصابنا اجللل، سائلني املولى عز وجل ان يحفظهم جميعا من 

كل مكروه وان يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته.

تعزية
غزة - رام الله - محمد عودة عبود ابوكميل وحرمه واوالده وكرمياته يتقدمون بالتعازي واملواساة 
من آل البكري وحرم الفقيد واوالده سليم وسامر واسماعيل واشقاء الفقيد زكى ومحمد واخواته 

وعم الفقيد احلاج سميح البكري وعماته بوفاة فقيدهم املغفور له بإذن الله املرحوم

احلاج ابراهيم سليم زكي البكري
»أبو سليم«

جميل  وذوي��ه  اهله  ويلهم  جناته  فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  ان  عزوجل  املولى  سائلني 
الصبر وحسن العزاء.

مناضلة   نعي 
رام الله - غزة - مبزيد من احلزن واالسى ينعى ابناء الفقيدة رؤيا وخالد وسامي ووليد بطراوي وعموم آل 

البطراوي والبرقوني والدتهم وفقيدتهم املرحومة بإذن الله تعالى

عايدة هاشم السيد بطراوي
  »أم خالد«

بالعطاء  حافلة  حياة  بعد  االردن��ي��ة/ع��م��ان  العاصمة  في  ام��س  تعالى  رحمته  ال��ى  انتقلت  التي 
الله  رح��م  البيرة،  مقبرة  في  االخير  مثواه  ال��ى  ام��س  الطاهر  جثمانها  تشييع  مت  وق��د  والنضال، 
جمعية  مقر  في  والنساء  للرجال  التعازي  تقبل  جناته.  فسيح  واسكنها  واسعة  رحمة  الفقيدة 
االحتاد النسائي بالبيرة من الساعة اخلامسة وحتى التاسعة ابتداًء من امس اخلميس 2013/5/2 

وملدة ثالثة ايام.

ال���ق���دس- ب��ي��ت ل��ح��م - أب���و أن���ط���ون سنيورة 
وج���������ورج زي����ن����ة - ت���ح���ت���ف���ل ال���ك���ن���ائ���س املسيحية 
ال�����ت�����ي ت����س����ر ع�����ى ال����ح����س����اب ال����ش����رق����ي وبعض 
ال����ك����اث����ول����ي����ك����ي����ة يف الضفة  ال����غ����رب����ي����ة  ال����ك����ن����ائ����س 
ال����ي����وم ب��ال��ج��م��ع��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ب���ع���د أن احتفلت 
أمس، بخميس االس��رار، وقد غصت ساحة 
ك��ن��ي��س��ة ال���ق���ي���ام���ة ب������آالف م����ن ال���ح���ج���اج والزوار 
وأبناء الطائفة للروم االرثوذكس، وقد ترأس 
البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس 
للروم االرثوذكس رتبة "غسل االرج��ل الثني 
ع���ش���ر م����ن ال���ك���ه���ن���ة واالرش����م����ن����درت����ي����ن وتالميذ 
الالهوت يف ساحة كنيسة القيامة ومشاركة 
املرتوبوليتن واملطارنة وكبار رجال البطريركية 
اليونانية  ال����ك����ن����ائ����س  ورؤس������������اء  االرث�����وذك�����س�����ي�����ة 
والروسية والرومانية والعربية بحضور قنصل 
اليونان العام أثناسيو واالف الحجاج والزوار 
وامل����خ����ت����ار ج������ورج ق���م���ر ووج�����ه�����اء وأب�����ن�����اء طائفة 

الروم االرثوذكس.
 كما ترأس املطران بكارد كلوكيان القداس 
ي�����ع�����ق�����وب لالرمن  االح������ت������ف������ايل يف ك����ن����ي����س����ة م���������ار 
االرث���������وذك���������س ش����������ارك ف����ي����ه����ا امل������ط������ارن������ة وأعضاء 
أخوية مار يعقوب لالرمن االرثوذكس وحشد 

كبر من الحجاح

عشية »سبت النور«... إجراءات امنية مشددة بالقدس القديمة

الكنائس الشرقية تحتفل بخميس االسرار والجمعة العظيمة

رويرتز القدس - بطريرك القدس للروم االرثوذكس ثيوفيلوس لدى بدء مراسم  غسل االرجل يف كنيسة القيامة. 

ق�����ال�����ت ص���ح���ي���ف���ة »يديعوت  م����ح����اف����ظ����ات - م�����راس�����ل�����و ے، ووك���������������االت- 

أح������رون������وت« االس���رائ���ي���ل���ي���ة ام�����س أن امل���س���ت���وط���ن���ن أق�����ام�����وا ي�����وم أم�����س االول 

مستوطنة جديدة باسم »أبيرن« قرب املنطقة التي قتل فيها املستوطن أبيرن 

بروويسيك يف مفرتق طرق تفوح. ويقع املوقع االستيطاين الجديد عى بعد 

حوايل كيلومرت من مفرتق الطرق يف مكان كان باملايض موقعا عسكريا، 

ولهذا ال يعترب أراض فلسطينية خاصة عى حد زعم الصحيفة.
وقد أقيم يف املكان يف املرحلة االوىل مبنى دائما من ألواح خشب وحديد ونقل غرشون مسيكه 
رئيس »املجلس االستيطاين شومرون«، مكتبه اىل املوقع الجديد، ونام أمس االول يف املوقع 
عدد من الشبان، ويخطط لبدء دراسة مستوطنن من املدرسة الدينية آلون موريه فيه. واوضح 

مسيكه: »هذا رد طبيعي عى القتل الذي استهدف املس باالستيطان«.
وقال بني كتسوبر رئيس لجنة املستوطنن يف شمال الضفة الغربية وأحد أوائل املستوطنن: 
»ي��ج��ب إن��ه��اء ال��ف��رتة ال��ت��ي يقتل فيها ي��ه��ود وال يجد ذل��ك تعبره باستيطان م��ي��داين، وب��ع��د االن 

هناك مخطط تناوب للتواجد يف املوقع الذي سيتحول اىل مستوطنة دائمة«.
إىل ذل��ك، ج��دد املستوطنون أم��س اعتداءاتهم يف انحاء متفرقة من ري��ف نابلس الجنوبي.
ولليوم الثالث عى التوايل، هاجم املستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة، قرب مستوطنة 
'يتسهار' ال��ت��ي قتل أح��د مستوطنيها طعنا بسكن. وق���ال م��س��ؤول ملف االستيطان يف شمال 
الضفة الغربية غ��س��ان دغ��ل��س، إن مستوطنن كمنوا ع��ى م��ف��رق ط��رق ي���ؤدي اىل املستوطنة، 

وأوقعوا اضرارا باملركبات بعد رشقها بالحجارة.

تواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم...

بؤرة استيطانية جديدة قرب نابلس
»بتسيلم«: اعتقال ضحايا االعتداءات!!

القدس من محمد ابو خضر - كشفت  مركز املعلومات اإلسرائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض 
املحتلة - بتسيلم - النقاب امس عن واحدة من االنتهاكات التي يقوم بها الجيش واملستوطنن 
يف ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة  واالع���ت���ق���ال ال��ت��ع��س��ف��ي م���ن ق��ب��ل ال��ج��ي��ش الص���ح���اب االرايض واط�����الق العنان 
للمستوطنن وحماية عدوانهم وانتهاكاتهم ال بل واعتقال اصحاب االرايض الفلسطينية الذين 

يدافعون عن اراضيهم واستخدام العنف ضدهم .
وقال تقرير- بتسيلم -ان قاضية عسكرية اطلقت سراح معتقلن فلسطينين بعد أن ثبت 

أنه لم يكن أي ُمسّوغ العتقالهم واستخدام العنف ضد احدهم .
واوض������������ح ال����ت����ق����ري����ر :" ان ق����اض����ي����ة امل����ح����ك����م����ة ال����ع����س����ك����ري����ة يف م���ع���ت���ق���ل ع�����وف�����ر ال����ع����م����ي����دة شارون 
ريبلن،أطلقت سراح ثالثة فلسطينين من الخليل بدون قيود، كانوا قد اعتقلوا عى يد جنود 
اُسُتدعوا ملعالجة انتهاك مستوطنن ألراضيهم. املعتقلون، هم شاكر زرو )تميمي( وابنه شهاب 
زرو )تميمي( وشكري زرو )تميمي(، رأوا ي��وم األرب��ع��اء، 24 نيسان، مستوطنن يحضرون إىل 
أرضهم الخاصة من صوب البؤرة االستيطانية "جفعات جال" املُطّلة عليها، وهو ما درج عليه 

املستوطنون يف اآلونة األخرة.
وجاء يف تقرير- بتسيلم - اِتصل أبناء العائلة بالشرطة من أجل التبليغ عن انتهاك املستوطنن 
ل���ُح���رم���ة أراض����ي����ه����م. امل���ت���ط���وع يف م����ش����روع ال������رد ب��ال��ت��ص��وي��ر ال���ت���اب���ع ل��ب��ت��س��ي��ل��م، ش���ه���اب ال����دي����ن، وثق 
بالفيديو ما جرى من أحداث. وقد حضر جنود إىل املكان وحاول أصحاب األرض الفلسطينيون 
أن يشرحوا لهم بأّن الحديث يدور عن أرضهم وأنهم يرغبون بطرد املعتدين منها. لكّن الجنود 
تجاهلوا هذه التفسرات وبدال من إبعاد املستوطنن عن املكان اعتقلوا الفلسطينين ونقلوهم 

إىل شرطة كريات أربع. 

عواصم، وكاالت - أكد وزير الشؤون الخارجية  د. رياض املاليك أن وزير الخارجية األمرييك 
جون كري أبلغ الوفد الوزاري العربي أنه يعمل عى وضع إطار الستئناف املفاوضات الفلسطينية 

- اإلسرائيلية يقوم عى ثالثة مسارات، اقتصادي وأمني وسيايس.
وأضاف املاليك لصحيفة "الوطن" السعودية أن كري أكد أن املسارين االقتصادي واألمني 
"ل��ي��س��ا ب��دي��ل��ن ع��ن امل��س��ار ال��س��ي��ايس، وإن��م��ا مكملن ل���ه"، لكنه أش���ار إىل أن���ه ل��ي��س م��ن الواضح 
ل���ه ح��ت��ى اآلن م��ت��ى س��ي��ط��رح إط�����ار ال��ع��م��ل ال�����ذي ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه ، ق���ائ���ال إن����ه ي���ت���واص���ل م���ع الجانبن 
الفلسطيني واإلسرائييل. وأش��ار املاليك إىل أن "الوزير األمرييك أكد عى أنه يتابع امللف بشكل 
شخيص وأنه مصمم عى بذل كل جهد ممكن من أجل النجاح". وأضاف املاليك أن "كري أكد 
التزام الواليات املتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وجهوده يف بناء األسس للدولة املستقبلية 

، وطلب من العرب تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية".

هنية: فلسطين ليست للبيع

إطار الستئناف المفاوضات في ثالثة مسارات
مصدر عربي: اقتراح تبادل األراضي خروج عن تكليف القمة 

نتانياهو يتخوف من تبني
اميركا مبادرة الجامعة العربية

تل ابيب- قالت صحيفة »هآرتس« ان بنيامن نتانياهو رئيس الحكومة االسرائيلية ومستشاريه 
املقربن يتخوفون من ان يتبنى جون كري وزير الخارجية االمريك موقف جامعة الدول العربية 

الخاص بحدود الدولة الفلسطينية ومبدأ تبادل االرايض عى اساس حدود العام ١٩٦٧.
ووفقا الق��وال مصدر اسرائييل عى دراي��ة بتفاصيل امل���داوالت التي اجريت مؤخرا ح��ول هذا 
املوضوع يعتقد نتانياهو ومستشاروه بأن بيان جامعة الدول العربية قد يمس بموقف اسرائيل 

بكل ما له عالقة باملفاوضات املستقبلية مع الجانب الفلسطيني.

رام ال���ل���ه - م���راس���ل���و ے ووك���������االت -  
طالب مشاركون يف احتفال نظمته نقابة 
ال��ص��ح��اف��ي��ن، وت��ح��ال��ف ال��دف��اع ع��ن حرية 
ال��ت��ع��ب��ر، بمناسبة 'ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لحرية 
ب�������ض�������رورة اإلس�������������راع يف إقرار  ال�����ص�����ح�����اف�����ة'، 

قانون حق الحصول عى املعلومات.
أقيم    ال���������������ذي  االح��������ت��������ف��������ال  وش���������������������ددوا يف 
ال������ل������ه، بحضور  رام  ب����م����دي����ن����ة  ال����خ����م����ي����س، 
شخصيات رسمية وحشد من الصحافين 
وامل������������ؤس������������س������������ات اإلع�����������الم�����������ي�����������ة ال��������ع��������ام��������ل��������ة يف 
ف����ل����س����ط����ن، ع������ى ض������������رورة ت����ع����دي����ل قانون 
املطبوعات والنشر، وسن قوانن جديدة 
تكرس الحريات العامة بشكل أوسع يف 

فلسطن.
لشؤون  ال���������رئ���������ي���������س  م�������س�������ت�������ش�������ار  وق�������������������ال 
املعلومات  وت�������ك�������ن�������ول�������وج�������ي�������ا  االت���������������ص���������������االت 
ص��������������ربي ص�����������ي�����������دم، يف ك������ل������م������ت������ه ن�������ي�������اب�������ة عن 
ال��رئ��ي��س محمود ع��ب��اس، إن 'اإلعالمين 
س��م��ح��وا ل��ل��ج��م��ي��ع ب��م��ش��ارك��ت��ه��م يف اليوم 
ال�����ع�����امل�����ي ل����ح����ري����ة ال�����ص�����ح�����اف�����ة، ال������ذي������ن كان 
والجرحى،  واألس���������������رى  ال������ش������ه������داء  م����ن����ه����م 
ألن��ه��م ل��م يقبلوا س���وى الحقيقة وعرض 
الرأي، والرأي اآلخر ولم يقبلوا االنبطاح 

والهوان'.
ون���������������ق���������������ل ص���������������ي���������������دم ت������������ح������������ي������������ات ال����������رئ����������ي����������س 
للصحافين الذين حافظوا عى تماسكهم 
ووحدتهم يف زمن انقسم فيه الساسة، 
وتناكف الناس وبقوا هم يف قلب الحدث، 
وقال: 'لوال كامراتهم وصورهم وقلمهم 

ملا بقيت فلسطن'.

خالل احتفال نقابة الصحافيين وتحالف الدفاع عن حرية التعبير في اليوم العالمي لحرية الصحافة

المطالبة باقرار وتعديل القوانين الناظمة لإلعالم

رام الله - مستشار الرئيس لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات صربي صيدم يلقي كلمة نيابة عن الرئيس بحضور الدكتور سالم فياض 
تصوير : محمود عليان رئيس الوزراء خالل احتفال نقابة الصحفين بمناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة امس. 

اتالف 20 طنا من 
المواد الغذائية 

الفاسدة في رام الله
وزارة  ات�����ل�����ف�����ت  ے-  م�������راس�������ل  ال�������ل�������ه-  رام 
االق����ت����ص����اد ال���وط���ن���ي ام�������س، ب����ق����رار م����ن النيابة 
العامة ملكافحة الجرائم االقتصادية اكرث من 
20 طناً من املواد الغذائية الفاسدة، تم ضبطها 
ب���م���دي���ن���ة رام ال�����ل�����ه. وجاءت  ت�����ج�����اري  يف م���ح���ل 
عملية االتالف بعد الكشف عن الكمية خالل 
جولة ميدانية نفذتها طواقم حماية املستهلك 

قبل نحو شهر يف االسواق.

انقالب سيارة 
مستوطنة قرب رام الله

قالت مصادر إسرائيلية، إن سيارة تقودها 
مستوطنة انقلبت امس، بعد تعرضها للرشق 
بالحجارة عى شارع رقم ٦0 قرب مستوطنة 
ال����ل����ه، دون ان تتحدث  "ع�����وف�����رة" ش���م���ال رام 
عن إصابات. وردا عى انقالب السيارة، هدد 
رئيس مستوطني شمال الضفة الغربية بني 
ك����ي����ت����س����ور ق������ائ������ال، ب��������أن ص������رب امل����س����ت����وط����ن����ن اخذ 
بالنفاذ يف ضوء حالة فقدان األمن الشخيص، 
عى حد تعبره. وأضاف: " الحادثة كان يمكن 
لها ان تنتهي بمقتل ركاب السيارة وسائقها 
وال���ج���ي���ش م���ج���رب ع����ى إت����ب����اع س���ي���اس���ة القبضة 
الحديدية وف��رض عقوبات قاسية وال هوادة 

فيها عى ملقي الحجارة ".

مخبز في باقة الغربية 
يسوق عشرات االف 

االرغفة الى اوروبا
"يديعوت  ص�����ح�����ي�����ف�����ة  ق��������ال��������ت   - اب��������ي��������ب  ت����������ل 
اح�����رون�����وت" االس���رائ���ي���ل���ي���ة ام����س ان منتوجات 
مخبز "عمر الصباغ" يف باقة الغربية تحولت 
اىل منتوجات رائجة يف االسواق السويسرية 
واالمل���ان���ي���ة وس��ت��ح��ت��ل اس����واق����ا ج���دي���دة ق��ري��ب��ا يف 

فرنسا واسبانيا والواليات املتحدة.
واق��ي��م امل��خ��ب��ز ال��ع��ائ��يل "ع��م��ر ال��ص��ب��اغ" عام 
ق�����م�����ح واحد  ب����ك����ي����س  ال�����غ�����رب�����ي�����ة  ب������اق������ة  ١٩٨٥ يف 
واحالم مستقبلية. وتمكن يف خطوة اوىل بعد 
ح���وايل ١2 ع��ام��ا م��ن اق��ت��ح��ام ال��س��وق اليهودية 
وبيع منتوجاته يف شبكات تسويق االغذية ويف 

الفنادق وذلك تحت مراقبة الحاخامية. 
وق����������رروا ق���ب���ل ح��������وايل ع����ام����ن ال�����وص�����ول اىل 
االس��������واق ال���دول���ي���ة وذل������ك ب���م���س���اع���دة مشروع 
"تبدل" الذي اعده معهد التصدير االسرائييل 
ال������������ذي ي�����س�����اع�����د رج������������ال االع��������م��������ال ال�������ع�������رب عى 

التصدير.

رام الله- وفا - استقبل الرئيس محمود عباس، أمس، بمقر الرئاسة 
يف مدينة رام الله، املبعوث الياباين الخاص لعملية السالم يف الشرق 
األوسط يوتاكا إيمورا. وأطلعه عى آخر املستجدات عى صعيد عملية 

السالم، والجهود الدولية املبذولة لكسر الجمود الحاصل فيها.
واستقبل الرئيس، مساء أمس، بمقر الرئاسة يف مدينة رام الله، 
نائب الرئيس السويسري وزي��ر الخارجية ديدييه ب��ور خ��ال��رت، وأطلعه 
عى آخر املستجدات يف االرض الفلسطينية، والجهود الدولية الرامية 

الحياء عملية السالم املتعرثة.
وأكد الرئيس، ان القيادة ملتزمة بالوصول اىل تحقيق السالم القائم 
عى مبدأ حل الدولتن، وإق��ام��ة ال��دول��ة الفلسطينية عى ح��دود عام 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف، مشددا عى أهمية تحقيق الوحدة 
الوطنية وإنهاء االنقسام الفلسطيني، من خالل تنفيذ اتفاقي الدوحة 

والقاهرة الخاصن بتحقيق املصالحة الوطنية.
ك���م���ا اس���ت���ق���ب���ل ال����رئ����ي����س أم�������س، ب���م���ق���ر ال����رئ����اس����ة يف م���دي���ن���ة رام الله، 
مدير مركز أبراهام للدراسات داين أبراهام، وأطلع الضيف، عى آخر 
م��س��ت��ج��دات األوض�������اع ع���ى ص��ع��ي��د ع��م��ل��ي��ة ال����س����الم، وال���ج���ه���ود الدولية 

املبذولة إلحيائها.
وك����ان ال��رئ��ي��س ع��ب��اس اس��ت��ق��ب��ل، أم���س ب��م��ق��ر ال��رئ��اس��ة يف م��دي��ن��ة رام 
ال��ل��ه، السفر امل��ص��ري ل��دى فلسطن ي��اس��ر ع��ث��م��ان، بحضور أم��ن عام 

الرئاسة الطيب عبد الرحيم.
وأطلعه، عى آخر تطورات األوضاع يف األرض الفلسطينية، والجهود 
املبذولة إلحياء عملية السالم املتعرثة. كما جرى خالل اللقاء، بحث 
ملف املصالحة، والجهود املميزة التي تبذلها جمهورية مصر العربية 

الشقيقة إلنهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.

الرئيس يطلع المبعوث الياباني لعملية السالم
ونائب الرئيس السويسري على التطورات السياسية

تصاعد المخاوف من تجدد الصراع الطائفي بالعراق
 بغداد - رويرتز - ينظم الُسنة مظاهرات احتجاج منذ شهور ضد رئيس الوزراء الشيعي نوري املاليك الذي يتهمونه بتهميش الُسنة وباحتكار 

السلطة منذ أن أطاحت قوات بقيادة الواليات املتحدة بالرئيس صدام حسن يف عام 2003 ، واآلن أصبحت األجواء فجأة أكرث بشاعة.
وكانت التنازالت التي قدمتها الحكومة بدأت يف نزع فتيل االضطرابات الُسنية لكن سرعان ما امتدت االشتباكات إىل مناطق ُسنية أخرى 
بعد مداهمة ق��وات األم��ن لساحة احتجاج يف بلدة الحويجة ي��وم 23 نيسان مما يثر م��خ��اوف م��ن أن ال��ع��راق ق��د ينزلق م��رة أخ��رى إىل صراع 

طائفي واسع النطاق عى غرار ما حدث يف الفرتة بن عامي 200٦ و200٧ .
وق��اط��ع عراقيون يف مناطق يغلب ع��ى سكانها السنة مثل ال��رم��ادي قبل أس��ب��وع مكاتب الحكومة وأغلقوا املتاجر وه��ج��روا الجامعات يف 

أحدث احتجاجات ملحاولة زيادة الضغط عى الحكومة.
وذكر عبد القادر التيل املتحدث باسم احتجاجات الرمادي أن استقرار العراق يتوقف عى سقوط املاليك. 

وت��واج��ه حكومة امل��ال��يك أزم���ة ُمعقدة فيما يخص تقاسم السلطة ب��ن األغلبية الشيعية واألق��ل��ي��ة السنية واألك����راد ال��ذي��ن ي��دي��رون منطقة 
تتمتع بحكم ذايت يف شمال البلد.

محافظات - مراسلو ے ووكاالت - تواصلت يف مختلف محافظات 
الضفة الغربية أمس االحتفاالت واملهرجانات يف عيد العمال العاملي، 
ف��ي��م��ا ص����در امل���زي���د م���ن ال��ب��ي��ان��ات ال���داع���ي���ة إىل إن���ص���اف ال���ع���م���ال، واملنددة 

بإجراءات االحتالل. 
ف��ق��د أق���ام���ت أق���ام���ت ب��ل��دي��ة رام ال���ل���ه ح��ف��ال ب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة بالتعاون 
م��ع نقابة العاملن يف البلدية، توجه خالله رئيس البلدية م. موىس 
حديد بالتحية للعاملن يف بلدية رام الله معربا عن تقديره لجهودهم 
ودورهم يف الرقي ببلدية املدينة، ووصولها إىل موقعها الريادي واملتقدم 
عى مستوى البلديات الفلسطينية، مؤكدا أن املجلس البلدي الجديد 
سيستمر يف السعي لتوفر بيئة وظيفية مريحة للعاملن يف البلدية، 

وسيحافظ عى املكتسبات التي تحققت للعاملن.
وق������ال ص���ق���ر ح��ن��ات��ش��ة م����ن ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ل���ن، إن م����ن واج������ب العمال 
وامل��وظ��ف��ن يف مؤسستهم بلدية رام ال��ل��ه ال��ح��ف��اظ ع��ى امل��ؤس��س��ة ورفع 
مستوى ونوعية خدماتها م��ن خ��الل العمل الجماعي والتكاملية مع 
توجه املجلس البلدي الجديد، ودعت النقابة كافة العاملن واملوظفن 

إىل زيادة حجم العطاء لتقديم خدمة تفوق توقعات املواطنن.
من جانبها قالت مديرة ال��دائ��رة اإلداري���ة أل��ن بابا ان بلدية رام الله 

تحرص يف تقليد سنوي ع��ى تنظيم ه��ذا الحفل يف لفتة بسيطة أمام 
ال��ج��ه��ود ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ع��م��ال وم��وظ��ف��و ال��ب��ل��دي��ة ، م��ش��رة إىل 
ان����ه يف ك���ل ع����ام ت���ت���ع���اون ال��ن��ق��اب��ة وال�����دائ�����رة يف ت��ك��ام��ل��ي��ة ل��ت��ك��ري��م العمال 

يف يومهم.
وخ���الل الحفل ال���ذي أق��ي��م يف ق��اع��ة حديقة العائلة ت��م تقديم درع 
تقديري لكل من عمال البلدية زهدي أشعل وعبد املنعم حنفيه اللذين 
أن��ه��ي��ا ال��س��ن ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ع��م��ل، وال��ع��ام��ل��ن ال��ذي��ن اك��ت��ش��ف��وا الحلويات 
املنتهية الصالحية يف مدينة رام ال��ل��ه ج��ه��اد ح��م��دان وع��ي��د إب��راه��ي��م ابو 
ن��اص��ر، وم���راد ص��راص��رة، وذل���ك ت��ق��دي��را ألمانتهم وح��رص��ه��م وانتمائهم 
ل��ل��م��دي��ن��ة وال���ب���ل���دي���ة ك��م��ا ت���م ت��ك��ري��م أق�����دم ع���ام���ل وه����و إب���راه���ي���م سليمة، 
وأقدم موظف احمد خربي يف بلدية رام الله، وتكريم املهندس سامر 

زيادة الذي أنهى خدماته يف البلدية.
كما أحيت نقابة املوظفن يف سلطة املياه الفلسطينية، وتحت رعاية 
رئيس سلطة املياه د. شداد العتييل، برعاية من شركة الوطنية موبايل 
ووفد مكون من فراس بيضون مشرف منطقة الوسط وعالء حسن مدير 
حساب الشركات، ورئيس نقابة املوظفن يف السلطة، وأعضاء اللجنة 

الفرعية لنقابة املوظفن وكافة موظفي السلطة.

استمرار االحتفاالت بعيد العمال في مختلف المحافظات

واشنطن تعيد التفكير في امكانية تسليح المعارضة ..

مخاوف من مقتل مائة 
بمذبحة ضد قرية في سوريا

 ب���روت - وك���االت - ق��ال امل��رص��د ال��س��وري لحقوق االن��س��ان ان ال��ق��وات ال��س��وري��ة وميليشيات 
م��وال��ي��ة ل��ل��رئ��ي��س ب��ش��ار األس����د ارت��ك��ب��ت "م��ذب��ح��ة" ع��ن��دم��ا اق��ت��ح��م��ت ق��ري��ة ال��ب��ي��ض��ا ال��س��اح��ل��ي��ة امس 
وق��ت��ل��ت ٥0 ع��ى األق����ل بينهم ن��س��اء واط���ف���ال وان����ه  م��ن امل��ت��وق��ع ان ي��ت��ج��اوز ال��ع��دد ال��ن��ه��ايئ للقتى 
مائة شخص. واض���اف ان كثرين ممن قتلوا أع��دم��وا فيما يبدو بالرصاص او بالسكاكن وعرث 

عى جثث اخرى محرتقة.
 وكان املرصد قد اعلن يف وقت سابق مقتل سبعة جنود نظامين عى االقل واصابة 20 آخرين 

بجروح يف حصار قرية البيضا .
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت وك���ال���ة االن���ب���اء ال��رس��م��ي��ة ال��س��وري��ة )س���ان���ا( ان وح����دة م���ن ال��ج��ي��ش ضبطت 
مستودعن لالسلحة والذخرة يف عملية نفذتها يف البيضا وقضت عى عدد من "االرهابين" 

يف قريتي املرقب والبيضا وحي رأس النبع يف مدينة بانياس .
وق���ال ن��ش��ط��اء وم��ق��ات��ل��ون ان ق���وات ب��ش��ار االس���د اس��ت��ع��ادت ال��س��ي��ط��رة ع��ى ح��ي ب��وس��ط مدينة 

حمص وفصلت بن جيبن منعزلن للمعارضة املسلحة يف ثالث كربى املدن السورية.
وسيطرت قوات االسد ايضا عى بلدة القيسا شرقي دمشق يف اطار زحفها نحو الشمال من 
املطار عى الطرف الجنوبي الشرقي وهو ما يخلق محورا للسيطرة يقطع محاوالت الدخول إىل 

املدينة من الشرق كما يقطع خطوط االمداد بالسالح عرب الحدود االردنية.
وق���ال م��ق��ات��ل م��ع��ارض يف ح��م��ص ان امل��ع��ارض��ة املسلحة اس���رت رج���اال ق��ي��ل ان��ه��م ت��ل��ق��وا تدريبا 
يف اي����ران وان امل��ع��ارض��ة س��م��ع��ت اي��ض��ا م��ق��ات��ل��ن ي��ت��ح��دث��ون بلهجة لبنانية يف م��ح��ادث��ات السلكية 

جرى رصدها.

السعودية تحذر طالبها من االنضمام
إلى دورات تقدمها الجامعة العبرية بالقدس

الرياض -د ب أ- حذرت وزارة التعليم العايل السعودية، املواطنن السعودين 
من االنضمام إىل ال���دورات التي تقوم بتقديمها الجامعة العربية يف القدس ، 

واصفة إياها ب�"املشبوهة".
ك����ان����ت ال���ج���ام���ع���ة ال����ع����ربي����ة يف ال�����ق�����دس ق����ال����ت أن����ه����ا ج����ذب����ت 40 أل�����ف�����اً من 
الدارسن العرب واملسلمن، بينهم سعوديون لدورات تعليمية تقدمها 

عرب اإلنرتنت.
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