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أفقيًا:
بـــنـــى قــصــر  فـــرنـــســـي  1 - مـــهـــنـــدس 

فرساي في ضاحية باريس 
2 - من يعمل باألجرة – نهض – ما 

يكتمه اإلنسان 
3 - أخـــذ الغنيمة – ولـــد ذكـــر – بــان 

وظهر 
4 - يضجر – تعريف الوقت 

5 - هــضــبــة عــظــيــمــة فـــي غـــرب آســيــا 
على املتوسط

6 - غير مطهو – مودة – حجب 
7 - رجاء – والدة – ستار 

8 - للنداء – أمير البحر 
9 - خمول – موِجع – نقيض ميت 

10 - اتقاد النار – والد – زحف الولد 
11 - السمني – ضد بطيء 

عموديًا:
1 - رســــــام فــلــمــنــكــي ابـــتـــكـــر الـــرســـم

باأللوان الزيتية
2 - ُمَحّيا – مرفأ قبرصي 

ــة عــلــى ــيــ ــقــ ــريــ أفــ ــة  ــيــ ــربــ عــ - دولـــــــــة   3
املتوسط – لسان النار

4 - ضد حلو – أعطى – اجتهد 
أكــبــر مقلع فيها  أميركية  - واليـــة   5

رخام في العالم
6 - ثقب – رجحان 

7 - مـــرفـــأ عـــاملـــي لــتــصــديــر الــــنب في
البرازيل – شك 

8 - والدة – التصاق 
9 - ضد بحر – نقيض امرأة – غير مملوك

10 - ضباب – وّدي 
11 - صياح – شراء 

امأل املربعات الفارغة بالكلمات املناسبة بحسب األرقام، ثم اجمع
األحــرف من املواضع املؤشر إليها بأسهم، فتحصل على الكلمة

املطلوبة، وهي دولة عربية على الخليج.

1-7: مطرب من جبل العرب في 
سورية

6-10: أخبار 9-14: اتحاد
14-17: عامل 17-20: جزار

20-24: محظور
24-27: مأوى الليث

27-30: قليل الوجود
30-33: عودة
33-35: زفاف

35-38: امتناع عن الكالم
38-42: انسجام 41-44: محتاج

44-47: زعيم
47-50: فرح

50-52: نقيض امرأة
52-56: بريق
56-58: ضوء

58-61: ضد غليظ
61-64: حرب

البلهارسيا في مـــرض  الــتــي تسبب  الــــدودة  اكــتــشــف  أملــانــي  طبيب 
مصر.

1+2+10+11= موج البحر الهائج
2+10+7+12= جاف

3+7+10+8= سوء العاقبة
9+11+5+7= فرار

12+6+4+10+7= بناء تحت األرض

ابحث عن الكلمات التالية في الشبكة واشطبها في جميع االتجاهات.
تجد بعد عملية الشطب أحرفًا غير مشطوبة تؤلف على التوالي كلمة السر

وهي منتجع سياحي في صعيد مصر.
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اشطب الحروف املكررة مرة أو أكثر في كل صف أفقي، فتتبقى 
الــتــوالــي اســم  فــي الشبكة مجموعة مــن األحــــرف تشكل عــلــى 

ممثلة لبنانية والدها الشاعر الكبير يوسف الخال.

ضع مرادفات الكلمات التالية في املربعات الفارغة عموديًا بحسب األرقام. 
تحصل بعد ذلــك على املشترك بــني هــذه املـــرادفـــات، وهــو فــنــان لبناني من 

أغانيه «غيبي يا شمس».

1 - حجر كريم شديد الصالبة
2 - منامات

3 - ذئب أو أسد
4 - معرفة

5 - ضد أفراح
6 - مظاهرة
7 - محظور

1973 - إســرائيل تغتال كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوســف النجار فيما 
عرف باسم عملية فردان.

1988 - اكتمال األعمال في جسر سيتو أوهاشي الذي يربط جزيرة هونشو 
مع جزيرة شيكوكو، وهو أطول جسر مزدوج االستخدام للسيارات والقطارات 

في العالم.
1998 - التوقيع على اتفاق بلفاســت بيــن الحكومة البريطانية وجمهورية 

أيرلندا واألحزاب في أيرلندا الشمالية.
2003 - اغتيال الزعيم الشيعي عبد المجيد الخوئي أثناء تواجده في الصحن 
الحيدري فــي النجف، والواليات المتحدة تتهم مقتدى الصدر بتدبير عملية 

االغتيال.
2009 - اإلعالن عن فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بفترة رئاسية 
جديدة بعد حصوله على %90.24 من األصوات في االنتخابات التي جرت في 
اليوم السابق، واألمين العام لحزب العمال الجزائري لويزة حنون تحل ثانية 

بنسبه %4.22 من األصوات.
2010 - تحطم طائرة تقل رئيس بولندا ليخ كاتشينســكي أثناء محاولتها 
الهبوط بالقرب من مطار مدينة سمولينسك أوبالست في روسيا تؤدي إلى 

وفاته مع جميع مرافقيه وبينهم زوجته.

عاطفيــاً: لســانك الســليط يســبب لــك 
المشــاكل العاطفية، فحاول أن تكون اكثر 

وداً مع الحبيب 

عاطفياً: تسود الرومانسية هذا اليوم وقد 
تلتقي األحباء او األصدقاء واألوالد في هذه 
االثنــاء. ال تبالغ رغم ذلك واحفظ حدودك 

حتى آخر الشهر 

عاطفياً:عليك ان تتحرك بسرعة وأن تخبر 
الحبيب بحقيقة مشاعرك قبل فوات األوان 

عاطفياً: ينتقل في هذا الوقت فينوس الى 
البيت التاسع، لكي يبشر بيوم عاطفي جيد 
تحسم خالله امرك وتطل على وعود مميزة 

عاطفياً: المحيط يسبب لك بعض االعباء. 
أجل المشاريع العاطفية إلى وقت الحق 

 عاطفيــاً: الشــريك حســاس ورومانســي 
وحنــون، ال تجعلــه يفقد أياً منها بســبب 

تصرفك معه الميزان

في هذا اليوم يبدأ فينوس بالتحرك نحو 
البيت الســادس، أي نحو برج الحوت، ما 
قد يشير الى عالقة عاطفية تتخذ طابع 

الجدية أبتداًء من اآلن، 

عاطفياً: تشــد األســماع إليــك وتظهر 
فتخطــف األنظــار، لكنــك تصبــو إلــى 

الشراكة العاطفية والحب واألمان 

عاطفياً: قد تتخذ عواطفك شكالً جديداً 
وتبلــغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت 

الى المثالية

 

عاطفياً: ســاير الوضــع وال تعقد األمور 
أكثر بينــك وبين الحبيب. كــن متفائال 

بمستقبل عالقتك به 

عاطفيــاً: أمــورك تتحســن مــع الحبيب 
ولكــن عليك أن تعرف كيف تحافظ على 

هذه العالقة 

عاطفياً: ال تكن متعدد العالقات و ابحث 
عن االســتقرار. عليك ان تنتبه اكثر الى 

طريقة تعاملك مع من تحب 

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
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 فرقة كورال جامعة القدس المفتوحة تشارك 
في مهرجان الطالب الفلسطيني الثاني

الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
شــاركت فرقة كورال جامعة 
القدس المفتوحة، أمس، في 
الفلسطيني  الطالب  مهرجان 
والفنــون  للثقافــة  الثانــي 
الذي نظمته لجنة األنشــطة 
مؤسســات  فــي  الطالبيــة 
التعليم العالي، واســتضافته 
جامعــة بيرزيت، برعاية وزير 
التربيــة والتعليــم العالي د. 
وبحضــور  صبــري صيــدم، 
رئيــس جامعة بيرزيــت أ. د. 
عبد اللطيف أبو حجلة، وعميد 
شؤون الطلبة أ. محمد األحمد، 
وأ. د. محمــد شــاهين عميــد 
شــؤون الطلبــة فــي جامعة 
القدس المفتوحة، وأ. وســام 
غنيم رئيس قســم األنشطة 
الطالبيــة، وأ. ســامي كنعان 
رئيس قســم شــؤون الطلبة 
في فرع الجامعة في طولكرم، 
وأ. ناصر عمير مسؤول فرقة 
الكورال، ومنســقي األنشطة 

في مؤسسات التعليم العالي 
الفلســطينية. وتميزت فرقة 
الجامعــة باألغانــي الوطنية 
الملتزمة التي كان الجزء األكبر 

منها من تأليفها وإعدادها.
تقديــم  المهرجــان  وتخلــل 
فيــة  ثقا و فنيــة  ت  ا فقــر
والكليــات  الجامعــات  مــن 
الفلسطينية بمشــاركة (13) 
مؤسسة تعليمية تنوعت بين: 
الكورال، والمســرح، والغناء، 
والرســم، والدبكة الشــعبية، 
وألعاب الخفــة، وعرض أزياء، 
وأفــالم، ثــم كرمــت الفــرق 
والمؤسســات المشــاركة في 
نهاية المهرجان. وأشــار أ. د. 
شاهين إلى أن مشاركة فرقة 
كورال الجامعة هي المشاركة 
األولــى لهــا، فقــد تأسســت 
حديثاً بناًء على توجيهات أ. د. 
يونس عمرو رئيس الجامعة، 
وتسعى الجامعة لتطوير هذه 
الفرقــة وتنميتها ورفدها من 

جميع فــروع الجامعــة، مبيناً 
أن الجامعة تتبنى العديد من 
المواهــب الفنيــة والثقافية، 
وتقوم عمادة شــؤون الطلبة 
حالياً بحصر المواهب استعداداً 
لمهرجان طلبة الجامعة الذي 
سينظم خالل الفترة القادمة 
بمشاركة المئات من الطلبة، 
ومــن خالل تخصيــص مجال 
محدد لكل فرع، وذلك لتشكيل 
فرقــة تكــون مرجعيتها ذلك 
الفرع، وتضم منتســبين من 
الفروع كافــة، كفرقة للدبكة 
وفرقة للمسرح. وأكد أ. غنيم 
أن هذا المهرجان الذي نظمته 
لجنة األنشــطة الطالبية في 
مؤسسات التعليم العالي هدف 
إلى تبــادل الفنون بين طلبة 
الفلسطينية وخلق  الجامعات 
فــرص التعارف فيمــا بينهم، 
موضحــاً أن هــذا المهرجــان 
الســنوات  خــالل  ســيتوالى 

القادمة.

 أطلقت مبادرة سر على خط المشاة في طوباس

الشرطة تقبض على تاجر بحوزته 300 قطعة أثرية في الخليل وتتلف 80 مركبة بنابلس
محافظات- الحياة الجديدة- ضبطت الشرطة أمس 
300 قطعــة أثرية مختلفة، كانت مخبأة داخل منزل 

في الخليل، وألقت القبض على المشتبه به.
وأوضحــت الشــرطة في بيان: «بنــاء على معلومات 
تلقتها شــرطة الســياحة واآلثار مفادهــا حيازة أحد 
األشخاص لمجموعة من القطع األثرية داخل منزله 
بمدينــة الخليل، على الفور تحصلت الشــرطة على 
محضر تفتيش مــن النيابة العامة لتفتيش المنزل، 

وضبط ما بداخله من آثار».
وأضــاف البيــان «انه وخالل عمليــة التفتيش عثرت 
الشــرطة بداخــل المنزل على مجموعــة من القطع 
األثريــة المختلفــة بلــغ عددها 300 قطعــة، كانت 
عبــارة عن قطع فخارية، ومعدنيــة، وزجاجية، تعود 
لعصور مختلفة، حيث قامت الشــرطة بفحصها لدى 
دائــرة اآلثــار، التي أكــدت بدورها أنهــا قطع أثرية 
نــادرة، بناء على ذلك قامت بضبطها، وإلقاء القبض 
على صاحب المنزل، الذي أفاد بحيازته هذه القطع، 

بقصد االتجار بها.
وأكــد البيان «توقيف المشــتبه به لمدة 24 ســاعة، 
وإحالته للنيابة العامة؛ الستكمال اإلجراءات القانونية 
بحقه، حســب األصول». وأتلفت الشــرطة أمس 80 
مركبة غير قانونية في أماكن مختلفة من محافظة 
نابلــس. وذكر بيان صدر عــن إدارة العالقات العامة 
واإلعالم بالشــرطة، أنه واستمراراً للجهود المبذولة 
للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، أتلفت 
الشــرطة 80 مركبة غيــر قانونية تــم ضبطها في 
أماكن مختلفة بمراكز الشرطة في محافظة نابلس، 
وذلك بحضور شرطة المرور وممثلين عن وزارة النقل 
والمواصــالت. وأضاف البيان أن عملية اإلتالف جاءت 
بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية للتأكد تماماً 
من عدم قانونية هذه المركبات وصالحيتها للســير 
علــى الطــرق. وأكد أن العمل الشــرطي في مختلف 
المجــاالت يهدف إلى الحفاظ على ســالمة المواطن 
وأمنه والحفاظ على مقدراته حتى القضاء نهائياً على 

هذه المركبات، مشيرا إلى أهمية نشر التوعية الالزمة 
بين المواطنين لعدم التعامل نهائياً مع المركبات غير 
القانونية. وأطلقت الشرطة أمس بالتعاون مع مدرسة 
بنات الحاجة نبيهة المصري مبادرة تخطيط خطوط 

المشاة بمدينة طوباس بالمحافظة.
وذكــر بيــان إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم في 
الشرطة ان شرطة المرور والعالقات العامة واإلعالم 
في شــرطة محافظة طوباس وبالتعاون مع عدد من 
طالبات مدرسة الحاجة نبيهة المصري رسموا خطوط 
المشاة بالطرقات باإلضافة لتمرير الطالبات على خط 
المشــاة حتى يصبح ذلك سلوكا ذاتيا لدى الطالبات 

للسير على خط المشاة.
وأوضــح البيــان أن إطالق هــذه المبــادرة يأتي من 
منطلق اهتمام وحرص الشــرطة للحد من الحوادث 
المروريــة والبحــث عن مشــكالتها ووضــع الحلول 
المناسبة لها والعمل على تقيد المواطنين بااللتزام 

بالسير على خط المشاة اثناء قطع الطريق.

 محكمة االنتخابات ترد طعنا يتعلق ببلدية بيت فوريك
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أصــدرت محكمــة 
االنتخابات المنعقــدة في محكمة بداية نابلس 
أمس واســتنادا الى البينات التي قدمتها النيابة 
العامة، حكما برد الطعن شكال، لعدم اختصاص 
محكمة طعون االنتخابــات، بالطعون المقدمة 
ضــد القرارات عن البلديات، بعدم منح الطاعن 
بــراءة ذمة من قبــل بلدية بيــت فوريك عمال 
بالمــادة 3/2 من القــرار بقانون رقم 2 لســنة 

2017، بشــأن تعديل قانون انتخابات مجالس 
الهيئات المحلية. وجاء الحكم الذي صدر برئاسة 
القاضي ســائد الحمد اهللا، وعضوية القاضيين 
مهنــد العارضــة وأحمد ولد علــي، امس األحد، 
بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، 
وترافــع فيها وكيل النيابة العامة يســار حجاز، 
وبحضور ممثل عــن لجنة االنتخابات المركزية 

خليل الحالق.

 المفتي العام يحذر من 
تداول نسخة من القرآن الكريم

القدس المحتلة- الحيــاة الجديدة- حذر المفتي العام للقدس 
والديار الفلسطينية، رئيس مجلس اإلفتاء األعلى الشيخ محمد 
حسين من تداول نسخة من القرآن الكريم، لتضمنها خلال في 

ترتيب صفحاته، وتكرار ذلك من ص (516-500).
وبين الشيخ حسين في تصريح أمس أن هذه النسخة من الحجم 
الكبير، صادرة عن مطبعة دار الســحار للطباعة بتصريح رقم 
(155)، الصادر في 9/4/ 2008م، وذلك بإذن من مجمع األزهر 

للبحوث اإلسالمية، في جمهورية مصر العربية.
وناشــد المكتبات، والمطابع، واألشخاص الذين يملكون نسخا 
منها تسليمها لدار اإلفتاء، إلجراء الالزم بشأنها، حسب األصول، 
منوهــا إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة 
عند اســتخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث 

من المالحظ زيادة األخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.

 الدفاع المدني يتعامل مع 207 حادث إطفاء وإنقاذ خالل أسبوع
الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
تعاملت طواقــم الدفاع المدني 
منــذ مطلــع األســبوع الماضي 
مــع 207 حادث منها 122 حادث 
حريــق و85 حادث إنقاذ، وحاالت 
نتــج عنهــا  تقديــم مســاعدة 
إصابة العشرات في حوادث سير 
وحوادث حريق إضافة لخســائر 
ماديــة فــي الممتلــكات. وذكر 
تقرير للدفاع المدني صدر أمس، 
أن حــوادث الحريــق كانــت في 
منازل ومركبات ومحالت تجارية 
ومخازن ومحوالت وأعمدة كهرباء 
المواطنين.  وطالــت ممتلــكات 
وأضاف التقرير أن معظم حوادث 

اإلنقاذ كانت نتيجة حوادث سير 
وتصــادم مركبــات وأعطال في 
مصاعد كهربائية وإخالء وتحرير 
محاصرين وعالقين داخل منازل 
وإنقــاذ ممتلــكات ومحاصريــن 
وغيرهــا. على صعيــد آخر، قال 
التقرير أن نشــاط إدارة الوقاية 
والســالمة العامــة كان إصــدار 
356 تصريحا بعد الكشــف على 
وحــرف  ومؤسســات  منشــآت 
المختلفــة ومطابقتها لشــروط 
الوقايــة والســالمة العامة بعد 
إنجــاز 1215 جولة ميدانية على 
تلك المنشــآت والحرف والتجمع 
والمؤسســات؛ وتم أيضاً الكشف 

ومنح تصريح عمل لـ 72 مصعداً 
كهربائياً في محافظات الوطن . 
وأشار التقرير إلى إتمام عقد 44 
دورة تدريبية فــي علوم الدفاع 
المنزليــة  والســالمة  المدنــي 
والتوعية واإلرشاد، وعقد ندوات 
وورش عمل شــملت مجموعات 
مــن ربــات البيــوت وموظفــي 
مؤسسات حكومية وقطاع خاص 
ومجموعــات متطوعين وطالب 
مدارس وغيرها، وتنفيذ تمارين 
إخــالء والتدريب على الســلوك 
والتصرف السليم خالل الحوادث 
والتأهب واإلستعداد لها، إستفاد 

منها 8386 متدربا.


