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العالم

فلسطين

ثالثة شهداء في الضفة وغزة
ي ـش ـتــرك ف ـي ـهــا ال ـج ـم ـيــع وفـ ــق املــوقــع
والقدرة املالية.
وعقد «الوفد» أمس اجتماعًا لنوابه
ملناقشة رغـبــات ن ــواب الـحــزب بشأن
رئ ــاس ــة أو وك ــال ــة وع ـض ــوي ــة ل ـجــان
مجلس الـنــواب .وقــال رئيس اللجنة
اإلعالمية ،ياسر حسان ،لـ«األخبار»
إن ح ــزب ــه أع ـ ـ ـ ّـد  31ق ــان ــون ــا ملـ ــا بــن
الـتـعــديــل أو اإلقـ ــرار ال ـجــديــد ،مشيرًا
إل ــى أن ــه عـلــى رأس أول ــوي ــات الـحــزب
«إق ــرار قــانــون الـعـبــادة املــوحــد ،الــذي
يسمح لألقباط ببناء دور عبادة لهم
أسوة باملسلمني ،وحزمة من القوانني
االقتصادية».
وأضــاف حسان إن الهيئة البرملانية
ل ـ ــ«الـ ــوفـ ــد» س ـت ـع ـمــل ع ـل ــى امل ـطــال ـبــة
ب ـم ــراج ـع ــة ع ـ ــدد م ــن الـ ـق ــوان ــن ال ـتــي
أص ــدره ــا رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة بـقــرار
جـمـهــوري ،ومنها قــوانــن :الصناعة
املوحد ،والسياحة ،والتأمني ،ملمحًا
إلى أنهم سيطالبون بمناقشة قانون
التظاهر كذلك.
من جهة أخرى ،أعلن حزب «املصريني
األح ــرار» ،الــذي حصد  65مقعدًا ،أنه
لــم ينضم إل ــى «تـحــالــف دع ــم الــدولــة
امل ـصــريــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه يتواصل
مــع كــل الـقــوى السياسية ،ولــم يتخذ
قرارًا حتى اآلن لتشكيل ائتالف مواز
للتحالف .وكــانــت األنـبــاء قــد تــرددت
ع ــن أن الـ ـل ــواء س ـيــف ال ـي ــزل (مـنـســق
في حب مصر) يجري مـشــاورات مع
نجيب ساويرس (مؤسس «املصريني
األحــرار») لبحث انضمام الحزب إلى
التحالف املذكور.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه «املصريني
األحـ ـ ــرار» أع ـض ــاءه إل ــى عـقــد مؤتمر
عام غير عادي يوم الخميس األخير
مــن الشهر ال ـجــاري النـتـخــاب رئيس
جديد للحزب ،وفــق بيان ،أوضــح أن
الدعوة تأتي بعد االطالع على النظام
األس ــاس ــي ل ـل ـحــزب ،ومــواف ـقــة املكتب
السياسي واالط ــاع على قــرار لجنة
االنتخابات الداخلية ،وأن من املقرر
خــال املؤتمر انتخاب رئيس جديد
ً
اسـتـكـمــاال ملــدة ســابـقــة ،وات ـخــاذ قــرار
ب ـشــأن ص ـحــة االن ـع ـق ــاد واإلج ـ ـ ــراءات
الـ ـ ــواردة نـصــا ف ــي ال ـن ـظــام األســاســي
وتوقيتاتها ومواعيدها.

السابق ورئيس املحكمة الدستورية
املستشار عدلي منصور.
عـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــا ،دخ ـ ـ ـلـ ـ ــت الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ف ــي
الـقــوات البحرية املصرية الغواصة
األملــانـيــة «تــايــب  ،»1400/209وهــي
غ ــواص ــة ه ـجــوم ـيــة ت ـع ـمــل بــالــديــزل
وال ـك ـهــربــاء ،وي ـصــل ط ــول الـغــاطــس
فـيـهــا إل ــى  62م ـت ـرًا ،واتـســاعـهــا 7.2
أمتار وارتفاعها  5.8أمتار ،وتصل
ســرعـتـهــا ت ـحــت املـ ــاء إل ــى  22عـقــدة
بالساعة وهي مزودة بأنظمة تحكم
ف ــي إط ـ ــاق الـ ـط ــوربـ ـي ــدات ،وي ــوج ــد
فـ ـيـ ـه ــا ث ـ ـمـ ــانـ ــي م ـ ـن ـ ـصـ ــات إلط ـ ـ ــاق
«الطوربيدات» من أماكن متفرقة في
ً
ال ـغــواصــة ،فـضــا عــن أنـظـمــة تحكم
إلكترونية في إطــاق النار وأنظمة
للتحكم فيها عن بعد.
أمنيًا ،وبينما راجع وزير الداخلية،
مـجــدي عـبــد الـغـفــار ،خـطــة األجـهــزة
األمـ ـنـ ـي ــة لـ ـت ــأم ــن اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت رأس
ال ـس ـنــة ،رف ـضــت «الــداخ ـل ـيــة» إمـكــان
ع ــودة الجماهير إلــى املــدرجــات في
ال ــدور الـثــانــي مــن مـبــاريــات ال ــدوري
امل ـم ـت ــاز املـ ـص ــري .وأك ـ ــدت تـحــريــات
ال ـ ـ ـ ــوزارة وجـ ـ ــود رغـ ـب ــة لـ ــدى بـعــض
ال ـش ـب ــاب ف ــي اف ـت ـع ــال امل ـش ـك ــات مع
ق ـ ــوات األمـ ـ ــن ،ل ــذل ــك جـ ــرت املـطــالـبــة
بــاالن ـت ـظــار ح ـتــى مـ ــرور ذكـ ــرى «25
ي ـن ــاي ــر» امل ـق ـب ـلــة ق ـبــل امل ــواف ـق ــة على
عودة الجماهير مجددًا.

ق ـ ّـدم الفلسطينيون أم ــس ،ثــاثــة شهداء
جدد ،بعدما قتل جنود في جيش العدو
اإلسرائيلي الشهيد عيسى الحروب (55
عاما) ،الذي حاول وفق بيان العدو «صدم
جنود إسرائيليني قــرب مدينة الخليل»،
ج ـنــوبــي ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة .وق ـ ــال مكتب
املتحدث باسم الجيش ،إن «فلسطينيا
حــاول صــدم الجنود فأطلقوا الرصاص
عليه وأردوه قـتـيــا» ،لـكــن شـهــود عيان
كانوا في املنطقة قالوا إن الحروب أوقف
س ـي ــارت ــه ون ـ ــزل م ـن ـهــا ،ث ــم أط ـل ــق جـنــود
الـ ـع ــدو الـ ـن ــار ع ـل ـيــه وقـ ـتـ ـل ــوه .وش ـهــدت
م ـ ــدن ال ـض ـف ــة أم ـ ــس م ــواجـ ـه ــات أص ـيــب
خــالـهــا  84فلسطينيا ب ـجــراح وح ــاالت
اختناق .وقــالــت «جمعية الـهــال األحمر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» ،ف ــي بـ ـي ــان ،إن ـه ــا «نـقـلــت
 18مــواطـنــا أصـيـبــوا بــالــرصــاص الـحــي،
و 22مصابا بالرصاص املطاطي ،خالل
م ــواج ـه ــات انــدل ـعــت ف ــي م ــواق ــع متفرقة
مــن الـضـفــة» .وأض ــاف البيان أن «طواقم
الهالل األحمر عالجت ميدانيا  44مواطنا
فلسطينيا أصيبوا بحاالت اختناق ،إثر
استنشاقهم الغاز املسيل للدموع».
وشـهــد حــي «رأس ال ـج ــورة» فــي الخليل
أي ـض ــا م ــواج ـه ــات عـنـيـفــة دف ـع ــت جـنــود
العدو الرد بالرصاص الحي على الشبان،
مــا أدى إلــى استشهاد عــدي ارشـيــد (22
عاما) ،شقيق الشهيدة دانيا ارشيد التي

اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد امل ـ ــواط ـ ــن سـ ــامـ ــي م ــاض ــي،
ب ــرص ــاص ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،خــال
امل ــواج ـه ــات ال ـت ــي انــدل ـعــت ب ــن ع ــدد من
الشبان ،وقــوات إسرائيلية ،مساء أمس،
شرق مخيم البريج وسط القطاع .وأشار
املـتـحــدث بــاســم وزارة الـصـحــة فــي غــزة،
أش ــرف ال ـقــدرة ،إلــى إصــابــة « 30شخصا
بالرصاص الحي واملطاطي ،إضافة إلى
الـعـشــرات بــاالخـتـنــاق ج ــراء قنابل الغاز
امل ـس ـيــل ل ـل ــدم ــوع ،خـ ــال امل ــواج ـه ــات في
ع ــدة نـقــاط عـلــى ح ــدود ال ـق ـطــاع» .ونعت
«ال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر فلسطني»
الشهيد سامي مــاضــي ،قائلة إنــه عضو
قيادتها في ديــر البلح ومسؤول اإلعــام
هناك .إلى ذلك ،اعتمدت الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،أمس ،قرارا بعنوان «تقديم
املساعدة إلــى الشعب الفلسطيني» بعد
وق ــت قـلـيــل م ــن ش ـك ــاوى الـسـلـطــة بـشــأن
نقص التمويل .ويحث الـقــرار ،في جملة
أمـ ـ ـ ـ ــور ،الـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـض ـ ــاء وامل ــؤسـ ـس ــات
املــال ـيــة الــدول ـيــة الـتــابـعــة ملـنـظــومــة األم ــم
املتحدة ومؤسسات أخرى على أن تقدم،
بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء،
م ـس ــاع ــدة اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة إلــى
الشعب الفلسطيني ،بــالـتـعــاون الوثيق
مع «منظمة التحرير الفلسطينية» وعن
طريق املؤسسات الفلسطينية الرسمية.
(األخبار)

استشهد أمس عدي ارشيد بعد استشهاد شقيقته دانيا قبل شهر (آي بي ايه)

نعت «الجبهة
الشعبية» سامي
ماضي الذي استشهد
في غزة أمس

اس ـت ـش ـهــدت م ـنــذ ش ـهــر ب ـعــد مـحــاولـتـهــا
طعن جنود صهاينة بالقرب مــن الحرم
اإلبـ ــراه ـ ـي ـ ـمـ ــي .وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر طـبـيــة
فلسطينية إن الـشـهـيــد أرش ـي ــد أصـيــب
بطلق ناري متفجر في صدره .وفي وقت
ســابــق ،ق ــال م ـســؤولــون إســرائـيـلـيــون إن
«مسلحا أطلق النار على حاجز تفتيش
على الحدود الشمالية للضفة ولم يصب
أحد بسوء وبعد ذلك أطلق عليه الحراس
النار والذ بالفرار».
أم ـ ــا ف ــي غ ـ ــزة ،فــأع ـل ـنــت وزارة الـصـحــة

استراحة
2170 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 7 0

أفقيا
 -1رائـعــة لـيــونــاردو دافنتشي مــوجــودة الـيــوم فــي متحف اللوفر فــي بــاريــس –  -2خليط سريع
ّ
ونضم األزهــار – قــوات مشاة البحرية
اإلشتعال أو مــادة متفجرة – ماركة سيارات –  -3نجمع
األميركية –  -4صوت البقر – مدينة فرنسية –  -5إسم لكوكب إفتراضي إرتبط اسمه بنهاية العالم
عام  2012كما زعم البعض واصطدامه بــاألرض لكنها نبؤة لم تتحقق –  -6شخصية ّ
مصاص
الدماء في األفالم السينمائية – جنس ّ
حيات خبيث جدًا –  -7للندبة – بحر – خالف غروب – -8
ّ
وتحسر على املاضي – ضمير منفصل – دق الجرس –  -9جامعة أميركية مشهورة – يصيح
أسف
التيس –  -10إسم بوذا في الصني – مدينة قديمة في فلسطني

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1مــؤرخ عربي وفيلسوف إجتماعي من أعــام زمانه في اإلدارة والسياسة والقضاء واألدب
والعلوم –  -2عائلة موسيقي فرنسي راحــل – جهاز كهربائي يبث األخـبــار واملوسيقى – -3
مدينة سورية – إسم موصول –  -4متشابهان – اإلسم األول لفنان مشهور من بورتوريكو يغني
البوب باإلسبانية واإلنكليزية إشتهر بأغنية في كأس العالم لكرة القدم عام  – 1998للنفي – -5
ّ
أثر العض – ماركة ألبسة رياضية مشهورة –  -6أعظم أبطال اإللياذة – مدينة فرنسية –  -7قل
وجوده – بلدة في البترون تمتاز بفن النحت –  -8لحن يؤديه مغنيان – أغلظ أوتار العود – -9
أقترب منه – مدينة لبنانية –  -10أرخبيل بريطاني في املانش

مشاهير 2170

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1أفالطون – اش – ّ -2عراقي – فيصل –  -3اينونو – دنا – ّ -4لد – جب – ال –  -5املهاتما –
 -6إبل – لو –  -7لطخهما – تاج –  -8نوفاليس – رز – ُ -9يالم – نرس –  -10ليشتنشتاين

عموديًا

ّ
 -1أعالي النيل –  -2فريد – بطولي –  -3الن – الخفاش –  -4أقوال – هامت –  -5طني – معمل – -6
وجه – اينش –  -7نف – بال – سرت –  -8يد – توت – سا –  -9أصنام – آر –  -10شالالت جزين

حل الشبكة 2169

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ملياردير سعودي لعب الدور الرئيسي في نقل يهود الفالشا من أثيوبيا
الى فلسطني .تورط في فضيحة إيران كونترا حيث كان الوسيط األساسي
في العملية
ُ = 9+2+4+5+6حفر الجنود ■  = 1+7+10+8جريء ومقدام ■  = 3+11عملة
آسيوية

حل الشبكة الماضية :ليون تروتسكي

