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اليومحظــــــــــك 

اجلمعة  7 /2012/12

من اقوال احلكماء

اعداد رميا املصري
107.7FM صوت الشرق

دليـــــــــــــــــــــــــــــل

شركات الطيران

Royal Jordanian امللكية االردنــــــيـــــــــــة ــــــــــــ

الطائرات القادمة:
03/9723344                        باالجنليزية
بالعربية   03/9731133

البيرة: 02/2405060 غـــــــزة: 08/2825403

5414100 البريطانية   
الفرنسية   6298500 -02

5618966 االيطالية/القدس 
5619583 اليونانية  

02/6227230 األميرگية  
5828006 االسبانية  

02-6465860 السويدية  
5828263 البلجيگية  

02-5910555 الترگيـــة  
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القنصليات

08/2827814
2966350/1/2
2966350/1/2

2986950
022404894

02-2953912/3
6288654

02/6282535/6
08/2860616
092382065

6287238
02-2952180
02-2952180

6283235

الفلسطينية
الصينيه
الكوريه

مصر للطيران
القطرية

طيران اخلليج
البريطانية

الفرنسية/الهولندية
الهولندية/غزة

االملانية
االسكندنافية

الهنغارية
السويسرية

االسبانية

Palestinian
cathay   pacific
korean air
Egypt  Air
QATAR. AIR
GULF  AIR
British Airways
AIR FRANCE / K.L.M 

K.L.M
LUFTHANSA
S.A.S
Malev
 SWISS
IBERIA

البلجيكية
دلتا

القبرصية
املغربية

التونسية
االمارات

النمساوية
بريتش ميدالند

2952180
02-2986395
022404894
08/286257

08/2860616
02-2961780
09-2383065
09-2383065

SABENA
Delta
CYPRUS
Royal Air Marocٍ
TUNIS  Air
 IATA
Austrian
midland bml

إعداد: يوسف محمد ملحم - عانني - جنني

100 الشرطة   
101 الهالل االحمر   
102 الدفاع املدني   

6282222 االطفائية   
6269333 شركة الگهرباء  

101 االسعاف   
6276140 اسعاف العاصمة  

052/287217 اسعاف املدينة    
ااسعاف جبل الزيتون       02-6278278- 052-5007600

105 قسم الطوارئ »محافظة رام الله والبيرة«   
6710101 اسعاف االسراء/صور باهر   

0599367557 اسعاف مجلس قروي اجليب/القدس 
0545324940 اسعاف قطنة   

5828441/5828845 الصليب االحمر     
  مركز اسعاف وطوارئ الهالل االحمر الفلسطيني/القدس     5848010/1
مركز اسعاف وطوارئ الهالل االحمر الفلسطيني/اريحا    101 و2321170
مركز اسعاف وطوارئ الهالل االحمر الفلسطيني/بيت حلم 101 و2744222
 مركز اسعاف وطوارئ الهالل االحمر الفلسطيني/قلقيلية 101 و 92940440
مركز اسعاف وطوارئ الهالل االحمر الفلسطيني/طولكرم     101 و2672140
 مركز اسعاف وطوارئ الهالل االحمر الفلسطيني/جنني  101 و 2502601
مركز اسعاف وطوارئ الهالل االحمر الفلسطيني/نابلس   101 و2380399
 مركز اسعاف وطوارئ الهالل االحمر الفلسطيني/البيرة  101 و2400666
مركز اسعاف وطوارئ الهالل االحمر الفلسطيني/اخلليل  101 و2228917

مختبرات ميديكير ميديبال- رام الله 2958490- فاكس 2981680
مختبرات ميديكير ميديبال -نابلس 092386426

مختبرات ميديكير ميديبال- اخلليل 2226728
مختبرات ميديكير ميديبال - العيزرية 2794020

مختبرات ميديكير ميديبال- اريحا 22323771
مركز ومختبرات اخليري لالسنان 0599339955

مركز حمارشة الطبي -بيتونيا: 2900149-2900062
مستشفى الهالل االحمرللتوليد القدس    5848000

مستشفى الهالل االحمر للتوليد البيرة      2406260/170
مستشفى الهالل االحمر لالطفال والتوليد-اخلليل      2220101/4

مستشفى القدس - غزة  تل الهوى    2842279-2842278
مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي  2804140/1 فاكس08-2801189

6279911 مستشفى املطلع  
6270222 مستشفى املقاصد  
5828325 مستشفى العيون  

02-5911911 مستشفى الفرنسي  
2220246/2220323 مستشفى احملتسب لالطفال/اخلليل   

092680680 مستشفى الزكاة/طولكرم                      
2982207/2982222 مستشفى رام الله احلكومي املركزي         
2220212/2220215 مستشفى االهلي/اخلليل                        

2404562/3/4 مستشفى املستقبل/البيرة   
2955640 مستشفى خالد اجلراحي/رام الله  

اسعاف مستشفى خالد                        545417716/0599240101-
مستشفى القدس للتوليد              2351555 ,  02-6565298

5834035/5833906 مستشفى الدجاني للتوليد   
2955295 مستشفى الناظر للتوليد  

مستشفى اجلعبة             6566580 فاكس6566581
مستشفى ناصر للتوليد/يطا    2279591
2227279 مستشفى الزعتري للتوليد/اخلليل  

مستشفى الرازي للعيون/البيرة/الشرفة  2406330
مستشفى الرعاية العربية التخصصي رام الله/البيرة ت: 2986420

مستشفى امليزان التخصصي/ اخلليل   2257400
مستشفى  نابلس التخصصي/ ت: 092333501 فاكس: 092333506

مستشفى االجنيلي العربي/نابلس/ ت: 093387751 فاكس: 092377752
2226982 مستشفى شهيرة للنساء/حلحول/  

مستشفى اليمامة التخصصي/بيت حلم  6764444/2745406
مستشفى حقل الرعاة - الضمان الصحي/بيت ساحور 2775093

02-2279122 مستشفى االعتماد التخصصي/يطا   
02-2271019  مستشفى ابو احلسن القاسم/يطا   

6273246 عيادة املسجد االقصى-املقاصد 
6261199 مركز العباسي للعناية باالسنان/راس العامود 
2224984 املنارة لألشعة- اخلليل  

02-6283937 مركز القدس للعالج الطبي والتأهيل 
2345545 مركز الرام الطبي    

02-5678111 مركز احلياة الطبي  الشيخ جراح  
02-5838701 مركز احلياة الطبي  بيت حنينا   

مركز احلياة الطبي  راس العامود  6262110
6262222 مركز احلياة الطبي  باب العامود  
5327111 مركز احلياة الطبي شعفاط     

مركز احلياة الطبي- باب الساهرة    ت: 6277779-02/   فاكس02-6277996
مرگز السالم الطبي الرام         2349375

مركز ابن سينا الطبي/ شعفاط  9/ 5400083 
02-6262121 مركز البلدة القدمية لالرشاد/القدس  

مركز د. وائل سلهب: رام الله 2958054/القدس 6264623
مركز الرعاية العربية التشخيصي نابلس    09-2383578

مركز د. عبد الله الشيخ - رأس العامود  6272454
مستشفى مسلم التخصصي لطب وجراحة العيون 2986838

رام   - الثدي  وسرطان  النساء  النساء  الورام  التخصصي  املركز  دنيا 
الله - البلد 02-2987995 

2957060 مرگز خليل ابو ريا للتأهيل/رام الله    
مركز االمل الطبي - الرام    2347545/6

مركز نزال للعالج الطبيعي رام الله 2955990/الرام 2347505
2343255 املركز الفلسطيني للعالج الطبيعي الرام  

مركز سيموه للطب البديل القدس: 6282714 رام الله 2960071
مركز االغاثة الطبية المراض القلب والشرايني/رام الله 2960336

6735369- 6712221 مركز االسراء الطبي/صور باهر  
مركز طوارىء رام الله اجلديد         02-2966949/02-2966940-6
مركز الشافعي لالشعة: رام الله         2959404-02 فاكس 2951845

مركز القدس لالشعة د. يوسف خليف: القدس           6283936
مركز الزغير الطبي/ شعفاط           02/5821202 فاكس 5821158

مركز الدكتور ناصر اخلياط لتقومي االسنان- القدس- 02-6280478
2340326 مركز النور الطبي التخصصي لالسنان /الرام 

عيادة الطب الصيني/ شعفاط         054201317/02-5816105
 6264446 مركز القدس الطبي/القدس   
2347490 مركز القدس الطبي 2000 الرام  

مركز القدس الطبي/راس العامود   0508828485
6730848 مركز القدس الطبي/صور باهر  
2471860 مركز القدس الطبي/بدو  
6563307 مركز الراجحي الطبي/ مخيم قلنديا  
5818977 مركز الراجحي الطبي/ مخيم شعفاط  

مركز عني اللوزة الطبي التخصصي كالليت سلوان 6733715 او 6735544
5824754 مركز العيساوية الطبي/ العيساوية  

مركز العبيدي الصحي /جبل املكبر  6730334-5-6
مركز الهبة الطفال االنابيب/رام الله  2975455
مركز د. تشارلي قنواتي للعيون/رام الله  2961258

مركز اجلنان الطبي/جبل املكبر  02-6730686
مركز السموم واملعلومات الدوائية  1800500000
مركز اجلنان الطبي/جبل املكبر  02-6730686

مركز االبسمة الطبي ت 5852423-02فاكس 02-5849642
مركز ساونكير للسمع والنطق/رام الله  02-2988266

مجمع بيت االطباء الصحي/بيت حنينا  5854311
2229614 عيادة فلسطني»اشعة وعيادة تخصصية« اخلليل  
6263547 صيدلية الساهرة/القدس/شارع االصفهاني 
5833634 صيدلية سمر/عمارة الطحان -بيت حنينا 
2349594 صيدلية سمير/الرام الشارع الرئيسي  
صيدلية القدس الكبرى/القدس  6283333

صيدلية جوزع  /الرام            2340166
صيدلية اخللود شعفاط        5328275
صيدلية اخللود الرام             2349782
صيدلية منى سمير اميس    5853996
5822803 صيدلية القدس/شعفاط/   
2790344 صيدلية القدس/العيزرية   
5810108 صيدلية شعفاط/  

02-5849874 صيدلية حرحش الكبرى/قلنديا/ 
02/2442040 صيدلية الكمال/اجليب   

2343520 صيدلية االندلس الرام    
2441393 صيدلية النور - بير نباال   

صيدلية املدينة - جنني   04-2435610
2799856 صيدلية العيزرية/   

2873498/غزة صيدلية برلني العاملية   
صيدلية نوبل العاملية - غزة - النصر   08-2858133
صيدلية االخوة 2 بيت حلم   02-2751036

5817120 صيدلية ضاحية السالم عناتا  
2953663 صيدلية البيان ام الشرايط   
2234965 صيدلية البوليتكنك - اخلليل 
2471188 صيدلية عماد -بدو  
2220538 صيدلية السيد-اخلليل  

مؤسسة االميرة بسمة لالطفال املعاقني/القدس  6264536
جمعية الهالل االحمر/رام الله   2957574

2956260/70 جمعية الهالل االحمر/البيرة   
0524880347 املكتب االعالمي السرى  القدس  

6264674 جمعية اصدقاء املريض - القدس 
09/384844 جمعية الدفاع عن االسرة/اخلط املساعد  

سوا لدعم ضحايا العنف    18005822211
121 خط جندة الطفل   

أفقي وعمودي:
1-اغنية الم كلثوم,

2- حرف+مطربة اردنية+حرف,

3- في الفم معكوس+دولة عربية معكوسة+من احلشرات معكوس,

4- يقدم في االفراح واالحزان+م+علم مؤنث,

5- علم مذكر+مصارع فرنسي مشهور,

6- ضروري +أ+ملك الغابة, 

7- حرفان متشابهان+علم مؤنث+حرف نصب معكوس, 

8- حرف+ممثلة مصرية معكوسة+حرف,

9- شاعر ومطرب فلسطيني.

حل الشبكة السابقة:
أفقي:-1- عدنان سمان/ عدنان السمان, 2- جبال عيبال معكوسة, 3- مي احلريري معكوسة, 
4- الدلتا معكوسة+شمل معكوسة, 5- اهال معكوسة+تي معكوسة+ار, 6- ول+آلم+قرية وناقصة 

اخر حرف, 7- فالفورا+هي معكوسة, 8- اندونيسيا معكوسة, 9- عادل مأمون.
عمودي:-1- علي الرفاعي وناقصة اخر حرف, 2- دارت االيام وناقصة اخر حرف, 3- نبيلة 
السيد وناقصة احلرف قبل االخير, 4- اريد )أي رد(+الفيل, 5- عن معكوسة+حل+منوم معكوسة, 
6- سل+يال معكوسة+اور معكوسة, 7- منا+التقادم, 8- ابي +مارينو/املارينو, 9- جنم/ محمد 

جنم+شريهان.

 نصف ما أقوله لك المعنى له,ولكنني أقوله ليتم معنى النصف اآلخر
احلقيقي فينا صامت ولكن اإلكتسابي ثرثار من اقوال جبران خليل جبران 

احلزن قضية شخصية, قضية أحياناً وطنية. كتبتها احالم مستغامني 

مولود برج احلمل : 
اليوم اجلمعه يحمل الفلك اسرارا واعترافات وبوحا ومعلومات  تضرب على الطاولة احتجاجا 
.جتد الدعوات كثيره فتشارك مبناسبات يفاجئك الفلك بحدث او حل  كنت تبحث عته لفترة 

طويلة .تابع اجلهود السابقة وال تستسلم 

مولود برج الثور :
قد حتصل على عائدات مالية غير متوقعه بهذا اليوم وتزدهر مشاريعك املالية لكن ال تقحم 
.انتبه  نفسك في حتديات وعرض عضالت قد تكون االنفعاالت شديدة وجترح احدهم بكال مك 

لصحتك واعمالك . يأتيك احلظ من خالل انفراج أو مصاحلة أو ربح.

مولود برج اجلوزاء :
التوقيع على جديد .ال تباشر  مبا لم حتطه من كل جوانبه وكن  اليوم بــدون   اجنز ما عليك 
متأنيا . ال جتازف تريث حاول تريث وحاول ترتيب االوضاع الفترة ال تزال متشنجة احرص على 

سالمة سييال االمور .. 

مولود برج السرطان :
قد يتأجل مشروع ما بني اليوم واالحد ال تخف من التغيير واالستغناء عن بعض القدمي  رمبا 
تبدأ قصة رومنسية ولكنك تشكو من بعض الذبذبات العائلية . حتمل لك هذه الفترة فرصة إليجاد 

احللول للمشاكل املالية.

مولود برج االسد : 
اتبع حدسك فهو الذي يدلك على الطريق مطلوب منك التكيف مع االوضاع قد يكون حديث عن 
زواج او عن عالقة زوجية ما عليك اال ان تتخطى املشاكل في البداية لكي تصل الى حلول وايجابيات  

في نهاية السننة احذر من االنتقام والتحديات . 

مولود برج العذراء : 
قد تتلقى  قبل ظهر اجلمعه مساعدة غير متوفعة ومن بعض اجلهات التي تفاجئك او من شخص 
يهتم بك سرا .تعالج مسألة مالية . بعض مواليد العذراء يالقون دعما من محيط عائلي ال تتسرع 

عزيزي بامورك وال تتباطىء . 

مولود برج امليزان :
يجب ان تتخلى  ابتداء من اليوم عما لم يعد يفيدك كن انتقائيا  وتسلح بالشجاعه  قد تستعيد 
اوراقا ضائعة او مقتنيات غالية الثمن  ال تبعثر اموالك ايها امليزان . ال تتسّرع باتخاذ قرار مصيري. 

تعاني من تراجع نفسي أو تأخير في معامالتك. 

مولود برج العقرب :
اعتمد طرقا واضحة وصريحة  وال تناور  .قد تتحرر من قيد  وعبء  بقولك احلقيقة ووصفك 
مشاعرك كما هي .يكون مارس  متناغما مع فينوس  في هذه الفترة  وقد يحمل  حبا ملواليد 3و12 

نوفمبر على االخص  الذين يخوضون مغامرة جديدة .

مولود برج القوس:
تشعر باال رتياح ابتداء من اليوم  فتصحح بعض االداء او تتصالح مع من اختلفت   معه  او تضع 
االسس السليمة لالنطالق كلما تقدمت من اخر السنة  تصبح امامك الطريق سالكة وحتقق النجاح 

.ال تنتقد وال تتذمر .

مولود برد اجلدي : 
حتلل وجتد تتوصل الى نقطة  الالرجوع ايضا بالنسبة الى عالقة لك  تتخذ قــرارات  لكن ال 
العالقات  الفترة ويسهل   بهذه  تواجه صدفا غريبة  يدعمك فينوس  . قد  السرعه  بهذه  تعلنها 

العاطفية . 
مولود برج الدلو :

تشعر بالقوة  وتستعيد املعنويات  .قد حتقق ربحا عن طريق العاب احلظ  ايضا ابتداء من اليوم 
تنجز عمال ماليا  وحتصل على عائدات غير متوقعة . متر بازمة زوجية كما في حياتك  الشخصية  

كذلك في الشؤون املهنية . 
مولود برج احلوت : 

حتاول ان جتد مخرجا  ما بني اليوم وحتى اجلمعة ال تبدء  جديد وحاول ان تصبر قليال   وان 
تستمهل من يطالبك  بقرار نهائي  .تناقش مسألة مالية  ومتويلية  تلتقي ببعض الفرقاء  .تضع 

ميزانية  ما او تراجع احلسابات  وتدقق بها  قد تسمع خبرا يتعلق  بوالدة او زواج   .

1917- احلرب العاملية االولى: الواليات املتحدة تعلن احلرب على النمسا-املجر.
1941- احلرب العاملية الثانية: القوات اليابانية تهاجم القاعدة االميركية في بيرل

هاربور والواليات املتحدة وبريطانيا تعلنان احلرب على اليابان.
1970- توقيع اتفاق بني املانيا وبولندا تعترف فيه بون باحلدود الغربية لبولندا على

خط اودر-نايسه.
على  احتجاجا  ليبيا  في  البريطانية  بتروليوم"  "بريتش  شركة  تأميم ممتلكات   -1971

احتالل
ايران جلزر في اخلليج.

1973- اجلمعية العامة لالمم املتحدة تربط للمرة االولى في قرار بني حق العودة لالجئني
الفلسطينيني وحق تقرير املصير.

1974- استقبال حافل لالسقف مكاريوس عند عودته الى قبرص التي غادرها اثر انقالب
وغزو القوات التركية لشمال اجلزيرة.

1975- القوات االندونيسية حتتل الشطر البرتغالي من تيمور ولشبونة تقطع عالقاتها
بجاكرتا.

1988- 25 الف قتيل في زلزال قوته سبع درجات في ارمينيا.
2002- الرئيس العراقي صدام حسني يعتذر للشعب الكويتي على غزو الكويت.

2003- حزب روسيا املوحدة املوالي للرئيس فالدميير بوتني يحقق فوزا ساحقا في
االنتخابات التشريعية.

2004- اليورو يسجل سعرا قياسيا تاريخيا جديدا مقابل الدوالر قدره 3467,1 دوالر.
2004- حميد كرزاي يؤدي اليمني الدستورية كاول رئيس افغاني منتخب دميوقراطيا,

بعد ثالث سنوات على سقوط نظام طالبان.

مرسي يدعو حلوار وطني / بقية
ولم يتضمن خطاب مرسي استجابة ملطلبي 
املــعــارضــة الــرئــيــســيــني وهــمــا الــغــاء االعـــالن 
مشروع  على  االستفتاء  وتأجيل  الدستوري 
الــدســتــور الـــذي يــرفــضــونــه ويـــؤكـــدون انـــه ال 

يحظى بتوافق وطني.
"الذين  خطابه  في  مرسي  اتهم  ان  وبعد 
الــتــي جمعوها  الــفــاســدة  امــوالــهــم  يــنــفــقــون 
بفسادهم من جراء اعمالهم مع النظام السابق 
انه  اكــد  بنيانه",  وهــدم  الــوطــن  )...( حلــرق 

"مييز بينهم وبني كل انواع املعارضة".
اوقعت  التي  الدامية  االشتباكات  ان  واكد 
استخدم  جريح   700 من  واكثر  قتلى  سبعة 
فيها السالح مضيفا "بعض املقبوض عليهم 
املــســتــخــدمــني لــلــســالح لــديــهــم روابــــط بقوى 
سياسية وبعضهم من املستأجرين مقابل مال 

دفع لهم".
اذ اعلن  غير ان مرسي قدم تنازال جزئيا 
الــســادســة في  املـــادة  اســتــعــداده للتراجع عــن 
صالحيات  متنحه  التي  الدستوري  االعــالن 

مطلقة.
)السادسة(  املـــادة  هــذه  كــانــت  "اذا  وقـــال 
عليها,  مصر  غير  فانني  الحــد  قلقا  متثل 
احلــوار مع  انتهى  اذا  بقائها  لست مصرا على 

القوى السياسية الى ذلك".
انــــه "لرئيس  املـــــادة عــلــى  هــــذه  وتـــنـــص 
اجلمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير 
أو سالمة  الوطنية  الوحدة  أو  األمــة  أو حياة 
الــوطــن أو يــعــوق مــؤســســات الــدولــة عــن أداء 
دورها أن يتخذ اإلجراءات والتدابير الواجبة 
ملواجهة هذا اخلطر على النحو الذي ينظمه 

القانون".
الرئاسة  اعلنته  ان  سبق  مــا  مرسي  وكــرر 
الرئيس  قــرارات  اخلــاص بتحصني  النص  ان 
من الرقابة القضائية في االعالن الدستوري 
املــقــصــود بــه فــقــط هــو "الـــقـــرارات املتعلقة 

بأعمال السيادة".
الى حــوار وطني غدا غير  املعارضة  ودعــا 
انــه حــدد سلفا سقف هــذا احلــوار مؤكدا انه 

"مثل  االســتــفــتــاء  بعد  مــا  قضايا  سيتناول 
في  الطريق  خريطة  او  االنتخابي  الــقــانــون 
حــــال رفــــض الــشــعــب مـــشـــروع الـــدســـتـــور في 

االستفتاء".
ـــاحـــتـــرام  ــــعــــارضــــة ب وطـــــالـــــب مــــرســــي امل
ننزل جميعا  ان  بد  وقال "ال  الدميوقراطية 
تعبر  ال  االرادة  وتلك  الشعب  هذا  ارادة  على 
الــغــاضــبــة وامنــــا تتحقق  الــتــجــمــعــات  عــنــهــا 
بــاحلــكــمــة والــتــعــقــل والــســكــيــنــة الــتــي متنح 
الفرصة للتفكير السوي والقرار الصائب الذي 
تنزل فيه االقلية على رأي االغلبية, اليست 

هذه هي الدميوقراطية؟".
وادلى مرسي بهذا اخلطاب فيما كان االف 
من املتظاهرين يرددون هتافات" قاتل ,, قاتل 
,, الشعب يريد اسقاط النظام " ضده بالقرب 
من قصر الرئاسة الذي اقام احلرس اجلمهوري 

طوقا امنيا حوله عصر امس.
وبعيد اخلطاب, احرق متظاهرون معارضون 
للرئيس املصري مقر جماعة االخوان املسلمني 
ما  وفــق  املبنى,  هاجموا  بعدما  الــقــاهــرة  فــي 
غزالن  محمود  اجلماعة  باسم  املتحدث  افــاد 

فرانس برس.
وقال غزالن ان نحو "مئتني من البلطجية 
هاجموا املقر وحاول االمن منعهم لكن بعضهم 
حيث  اخللفي  املدخل  من  دخوله  في  جنحوا 
قاموا باعمال تخريب واضرموا النار, واحلريق 

مستمر حتى االن".
وتشهد مصر منذ اصدار االعالن الدستوري 
في 22 تشرين الثاني املاضي اسوأ ازمة سياسية 
حزيران  فــي  املــصــري  الرئيس  انتخاب  منذ 

املاضي.
التي  املــعــارضــة  احتجاجات  الــى  واضــافــة 
االعالن  هذا  اثار  "االستبدادي",  ب  وصفته 
غالبيتهم  عــلــقــت  الـــذيـــن  الــقــضــاة  غــضــب 
العمل في احملاكم واعلنت نسبة كبيرة منهم 
االستفتاء على مشروع  االشراف على  رفضها 

الدستور.
تظاهرات  الــى  املصرية  املــعــارضــة  ودعـــت 

ــى االعــــالن  ـــيـــوم ملـــواصـــلـــة االحـــتـــجـــاج عــل ال
على  االســتــفــتــاء  تنظيم  وعــلــى  الــدســتــوري 

مشروع الدستور املثير للجدل.
ومن جهة أخرى, قال متحدث باسم جبهة 
االنقاذ الوطني املصرية املعارضة ان االئتالف 
الرئيس مرسي اجراء  املعارض يدرس عرض 

حوار وطني.
وقال املتحدث حسني عبد الغني لرويترز 
ان اجلبهة ما زالت تدرس الكلمة التي وجهها 
مرسي إلى الشعب املصري من خالل التلفزيون 
مساء امس ودعوته الجراء محادثات. واضاف ان 

اجلبهة تدرس الكلمة مع اعضائها وشبابها.
وادلى اعضاء اخرون في اجلبهة بتصريحات 

مشابهة.
وكـــان مــرســي قــد اجــتــمــع بــعــد ظــهــر امس 
برئيس الوزراء ووزراء آخرين وقادة عسكريني 
االجــتــمــاع لبحث سبل  وأمــنــيــني. وخــصــص 
التعامل مع املوقف وحل األزمة واحلفاظ على 

مكتسبات الثورة.
أمــر احلــرس اجلمهوري  أخــرى,  ناحية  من 
املتظاهرين املتناحرين في املنطقة احمليطة 
ــقــاهــرة, مبغادرة  ال بــالــقــصــر اجلــمــهــوري فــي 
امس  ليلة  عنيفة  اشتباكات  بعد  املنطقة 

أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.
مرسي  محمد  للرئيس  املؤيدون  وانسحب 
تعهدوا بتنظيم  املعارضني  لكن  املنطقة,  من 
مزيد من االحتجاجات هناك, حيث وصلت 
إلى املنطقة مساء امس مسيرتان من املعارضني 
احتجاجا على اإلعالن الدستوري والدعوة إلى 

االستفتاء على الدستور.
قتلى

بأن عدد  رسمية مصرية  وأفــادت مصادر 
ضحايا اشتباكات ارتفع إلى سبعة قتلى و771 

جريحا إضافة إلى اعتقال 150 شخصا.
أن  املبدئية  الطبية  الــتــقــاريــر  وأظــهــرت 
بطلقات  مصرعهم  لقوا  قد  الضحايا  بعض 
نارية وخرطوش وطعنات ناجتة عن استخدام 

أسلحة بيضاء.

الئحة اتهام / بقية
واضاف: "أنه لن يتعاطى مع هذه احملاكم 
ويرفضها  األشكال,  من  شكل  بأي  واالتهامات 
ويعتبرها وقاحة إسرائيلية وجزءا من العدوان 

على حقوق الشعب الفلسطيني".
عاما  امينا  انتخابه  جــرى  الــذي  سعدات 
العام  للجبهة عقب اغتيال اسرائيل لالمني 
الــســابــق ابـــو عــلــي مــصــطــفــى يــقــضــي حكما 
بالسجن ملدة 30 عاما منذ اختطاف اجليش 
االسرائيلي له من سجن "اريحا" مع مجموعة 

من رفاقه في اجلبهة.
التصعيد  اجلــبــهــة  ادانـــــت  جــانــبــهــا,  مـــن 
االســرائــيــلــي بــحــق ســـعـــدات, وقــــال متحدث 
جديدة  مــؤامــرة  "انها  "الــقــدس":  لـ  باسمها 
االنتقام  مسلسل  ضــمــن  ســعــدات  تستهدف 
الرهيب املستمر منذ اعتقاله بعدما عجزت 

املخابرات عن ادانته باية تهمة". 
واكد ان رسالة التهديد اجلديدة لسعدات 
لن تنال من عزميته ومواقف اجلبهة ودورها 
في  حــربــة  راس  لتبقى  والــنــضــالــي  الــوطــنــي 

الوطني  املشروع  وحماية  االحتالل  مقاومة 
الفلسطيني. 

سعدات والدولة 
من جهة اخرى, اعتبر األمني العام للجبهة 
األسير  القائد  فلسطني  لتحرير  الشعبية  
احمد سعدات حصول فلسطني على عضوية 
"صفة مراقب" في األمم املتحدة خطوه في 

االجتاه الصحيح .
وخــــالل زيــــارة مــحــامــي نــــادي األســيــر له 
فــي سجن "هــــدارمي", قــال ســعــدات: "يجب 
ملف  كامل  بنقل  اخلطوة  هــذه  تستكمل  أن 
املتحدة  لـــــألمم  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقــضــيــة  ال
لوضع  الـــدولـــي  املــجــتــمــع  ومــعــهــا  ومطالبتها 
إسرائيل حتت طائلة القانون الدولي وإلزامها 
بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تعطي 
لشعبنا حقوقه الوطنية واالستقالل الوطني 
في ظل دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها 

القدس".    
استكمال  ضـــــرورة  عــلــى  ســـعـــدات  وشــــدد 

املصاحلة الوطنية كونها املدخل األساسي امللح 
ألداره  املوحد  الوطني  البرنامج  بناء  إلعادة 
املقاومة  باالرتكاز على  االحتالل  الصراع مع 
املفاوضات  على  األوهــام  بناء  دائــرة  ومغادرة 
بنفس املرجعيات السابقة والقائمة, وإعادة 
بطريقه  الــوطــنــيــة  شعبنا  مــؤســســات  بــنــاء 
التحرير  منظمة  املقدمة  وفــي  دميقراطية 
لتعزيز دورها ومكانتها كممثل شرعي ووحيد 
والوطنية  السياسية  أطيافه  بكافة  لشعبنا 
في  لشعبنا  القيادية  واملرجعية  واالئــتــالف 

كل أماكن تواجده. 
تنفذ  في  متاطل  السجون  إدارة  ان  وذكــر 
اثر معركة  اتفق عليها  التي  األسرى  مطالب 
الكرامة, مشيرا الى أن قضية العزل االنفرادي 

واإلداري لم تنته بعد. 
وأشـــار ســعــدات  حملــامــي نـــادي األســيــر, أن 
صحي  وضــع  من  يعاني  التاج  محمد  األسير 
الالزم  الــعــالج  إلــى  وهــو بحاجة  صعب جـــدًا 

بأسرع وقت ومتابعه حلالته الصعبة.

مالطا تنتقد / بقية
فرانسيس  املالطي  اخلارجية  وزيــر  وصــرح 
يستطيعون  ال  الفلسطينيني  'بـــأن  زمييت 
أراضيهم  بينما  دولتهم,  بناء  فــي  االســتــمــرار 
هذه  وأن  ومــتــواصــل,  تــدريــجــي  بشكل  تتآكل 
وأن  الدولتني,  ُتشكل خطرا على حل  اخلطط 
خطط  عن  التخلي  إلى  إسرائيل  تدعو  مالطا 

بناء جديدة'. وأعرب الوزير عن إنزعاج مالطا 
من هذه اإلجراءات التي تهدد وضعية القدس 

الشرقية كعاصمة لدولة فلسطني.
وقال زمييت إن 'املستوطنات غير قانونية 
أمام  عقبة  وتشكل  الــدولــي,  القانون  مبوجب 
هذا  أن  مضيفا  الدولتني,  حل  وتهدد  السالم, 

مــوقــف مشترك مــن جــانــب االحتـــاد األوروبـــي 
بأكمله.

جتدر اإلشارة إلى أن مالطا هي إحدى الدول 
الـ138 التي صوتت لصالح منح فلسطني صفة 
العامة  اجلمعية  في  عضو  غير  مراقب  دولــة 

لألمم املتحدة. 

شلح قد يلغى / بقية
وقال املصدر الذي طلب عدم كشف هويته 
ان "اجلانب املصري ابلغ االمني العام االخ رمضان 
شلح بانهم سيقومون بوقف اتفاق التهدئة في 

حال قيامه بزيارة غزة".
ان "حركة اجلهاد االسالمي جتري  واضــاف 
املوضوع  هــــذا  فـــي  املــصــريــني  مـــع  اتـــصـــاالت 
التي كانت  الزيارة  وعلى االغلب سيلغي شلح 

تهدئة  اتفاق  وكــان  اجلمعة".  اليوم  متوقعة 
دخل  الفلسطينية  والفصائل  اسرائيل  بــني 
بعد  الــثــانــي  تــشــريــن   21 فــي  التنفيذ  حــيــز 
املجموعات  ضد  اسرائيلية  عسكرية  عملية 
الفلسطينية املسلحة في غزة سقط خاللها نحو 
160 فلسطينيا واصيب اكثر من الف بجروح. 
وقتل ايضا خمسة اسرائيليني بينهم جندي 

في اطالق الصواريخ من قطاع غزة.
وكانت حركة حماس اعلنت في وقت سابق 
ان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل سيزور 
الذكرى  احــيــاء  فــي  للمشاركة  اجلــمــعــة  غـــزة 

اخلامسة والعشرين النطالقتها.
وستكون هذه الزيارة االولى من نوعها ملشعل 

الى قطاع غزة.

جولة مباحثات/بقية
وقـــال مــصــدر مــصــري مــســؤول لـــ) ے ( 
اللقاءات  وافــق على عقد جولة من  ان مشعل 
االسبوع املقبل بني حركتي حماس وفتح , وانه 

متفائل بدفع املصاحلة الى االمام .
الرئيس محمود  ان  املصري  الراعي  واوضح 
وانهاء  املــصــاحلــة  هـــذه  بــامتــام  معني  عــبــاس 
بجناحيه  الــوطــن  وحــدة  واســتــعــادة  االنقسام 

الضفة والقطاع .
املــركــزيــة حلركة  الــلــجــنــة  واكــــد ان عــضــو 
فــتــح ومـــســـؤول مــلــف املــصــاحلــة فــيــهــا عـــزام 

للبحث  السبت  القاهرة  الــى  سيصل  االحمد 
في الترتيبات اخلاصة بلقاءات املصاحلة بني 
حركتي فتح وحماس , كما اشار املصدر الكبير 
الـــــوزراء ســـالم فــيــاض سيقوم  الـــى ان رئــيــس 
بـــزيـــارة رســمــيــة الـــى مــصــر الــســبــت سيلتقي 
املسؤولني  مــن  وعــدد  الــــوزراء  برئيس  خاللها 

املصريني .
ان مصر طلبت من  املــصــري  املــصــدر  وقـــال 
حماس ومن فتح تقدمي ورقة خاصة باملعوقات 
والعقبات التي تراها كل حركة إلمتام املصاحلة 

.
واضاف ان احلركتني مطالبتان بوضع تصور 
حلل هذه العقبات من اجل انهاء هذا االنقسام 

وامتام املصاحلة في اسرع وقت ممكن .
القاهرة مساء  إلــى  وكــان مشعل قــد وصــل   
وفد  رأس  على  الــدوحــة  مــن  قــادمــا  اخلميس, 
من احلركة في زيــارة ملصر ودخل فور وصوله 
الى اجتماع مع رئيس واعضاء الطاقم املصري 
فندق  في  اقامته  مقر  في  للمصاحلة  الراعي 

االنتركونتننتال الذي استغرق ساعتني .

استدعاء سفير اسرائيل / بقية
وقال مساعد وزير اخلارجية للشؤون الدولية 
ابراهيم ابراهيم "نعتقد انه كان يتعني علينا 

القيام بذلك لالعراب عن قلقنا".
واضاف ان هذا االجراء "مطابق لالجراءات 
بــريــطــانــيــا وفرنسا  اتــخــذتــهــا  الــتــي  املــمــاثــلــة 
واملانيا", موضحا ان سفير جنوب افريقيا في 

احلكومة  الى  الرسالة  ايضا  سينقل  اسرائيل 
االسرائيلية.

واعــتــبــرت حــكــومــة جــنــوب افــريــقــيــا ان 
ميثل  جديدة  اسرائيلية  مستوطنات  بناء 
االسرائيلي  الــنــزاع  حــل  امــام  خطيرة  عقبة 

الفلسطيني على قاعدة دولتني.

االسرائيلي  املــــشــــروع  ايـــضـــا  وانـــتـــقـــدت 
الرسوم  مـــن  دوالر  مــلــيــون   100 دفـــع  بــعــدم 

للفلسطينيني.
واتخذت اسرائيل هذه االجراءات ردا على 
منح فلسطني وضع دولة مراقب غير عضو في 

االمم املتحدة في نهاية تشرين الثاني.

االحتاد االوروبي / بقية
ان  كوجييانيتش  مــايــا  املتحدثة  وقــالــت 
االوروبــي بيار  مساعد وزيرة خارجية االحتاد 
فيمون استقبل صباح أمس السفير االسرائيلي 
لدى االحتاد االوروبــي "لينقل له قلق االحتاد 

االوروبي حيال االعالن االسرائيلي".
استدعاء  "اجـــراء  ان  املتحدثة  واوضــحــت 
ننقل  فنحن  لــلــغــايــة,  استثنائي  امـــر  سفير 
مــا على  بلد  الــى سلطات  الــعــادة  فــي  الرسائل 

املستوى احمللي". واملقصود من ذلك التشديد 
على "جدية" القلق االوروبي.

الى  االوروبيون  اخلارجية  وزراء  وسيتطرق 
املسالة االثنني اثناء اجتماع في بروكسل حيث 

سيتبنون اعالنا في هذا املوضوع.
وبــحــســب مــصــادر دبــلــومــاســيــة عــــدة, فان 
االحتاد االوروبي يعتزم في هذه املناسبة تبني 

لهجة "شديدة" حيال اسرائيل.

وقد اثار القرار االسرائيلي باعادة حتريك 
االستيطان ردا على منح فلسطني وضع دولة 
فــي 29  املتحدة  فــي االمم  مــراقــب غير عضو 
عدد  فــي  احتجاجات  موجة  الثاني,  تشرين 

كبير من العواصم االوروبية.
تختلف  االوروبــــــــــي  االحتــــــــاد  دول  لـــكـــن 
تقليديا حول درجة احلزم في مواقفها حيال 

اسرائيل.

 اخلليل – مراسل "ے" اخلاص - افتتح 
مؤمتر  حميد  كامل  اخلليل  محافظة  محافظ 
تعزيز السلم األهلي بحضور مستشار الرئيس 
لشؤون احملافظات اللواء احلاج إسماعيل جبر 
ومنسق شؤون احملافظات احلاج موفق دراغمة و 
القائمني على املؤمتر من جهات أهلية ورسمية 
ودولية ومركز جنيف ومركز شمس وبإشراف 

احملافظة.
الــتــهــانــي للشعب  قــــدم احملـــافـــظ  بـــدايـــة   
الفلسطيني مبا حققه سيادة الرئيس محمود 
في  الفلسطينية  والقيادة  مازن"  "أبو  عباس 
األمم املتحدة وأوضح لألعضاء املؤمتر أهداف 

اخلطة اإلستراتيجية لتعزيز السلم األهلي.
لشؤون  الرئيس  مستشار  نقل  جانبه  من   
احملافظات اللواء احلاج إسماعيل جبر, حتيات 
الرئيس الى رجال اإلصالح املشاركني في املؤمتر 
والى عائالت وعشائر اخلليل مشيدا باالجناز 
الذي مت حتقيقه في األمم املتحدة مثمنا دور 

األجهزة في احلفاظ على السلم األهلي.
النقاش بني  بــاب  املــؤمتــر مت فتح  وخــالل 
اهمها  املــؤمتــر بتوصيات  وقــد خــرج  احلــضــور 
دعــــوة جــمــيــع اجلـــهـــات املــعــنــيــة فـــي تطوير 
مفهوم السلم األهلي مبا يتناسب مع القوانني 
وإرساء  املتحدة  األمم  فــي  العضو  الــدولــة  فــي 

قــواعــد الــتــعــاون بــني رجـــال اإلصــــالح ورجال 
الــقــانــون واألجــهــزة األمــنــيــة وتــطــويــر اخلطة 
اإلستراتيجية لتعزيز السلم األهلي وتوفير ما 
يلزم من إمكانيات مادية وإدارية ودورات خللق 
أرضية للسلم األهلي ودورها في مقاومة أساليب 
السليمة  التنشئة  على  والتركيز  االحــتــالل 
لألجيال وأهمية دور اإلعالم والنهوض بواقع 
واحملاكم  القضاء  ورجال  األجهزة  وتعاون  املرأة 
معايير  وفــق  األهــلــي  السلم  مفهوم  وتثبيت 
دولــيــة واعــتــبــار تــوصــيــات املــؤمتــر جـــزءا من 
اخلطة اإلستراتيجية للسلم األهلي وتعميمها 

على مختلف محافظات الوطن.

محافظة اخلليل تعقد مؤمتر 
"تعزيز السلم األهلي في احملافظة"

بيروت- وفا- شاركت سفارة دولة فلسطني 
لدى لبنان, امس, في معرض التراث الشعبي 
العاصمة  في  واألجنبية  العربية  للسفارات 

اللبنانية بيروت.

 وقالت أمني عام جمعية غراب فاين ميشال, 
املــشــرفــة على املــعــرض, إن هــدف املــعــرض هو 
تعزيز الروابط الثقافية, والفنية, والغذائية 
الروابط احلضارية  لتعزيز  إضافة  العالم,  مع 

بني السفارات في لبنان ومع لبنان.
ويستمر املعرض حتى 6 كانون األول احلالي, 
من الساعة 5 حتى الساعة 10 مساء, في إحدى 

قاعات قصر 'االونيسكو' في بيروت.

فلسطني تشارك في معرض
التراث الشعبي للسفارات في بيروت


