
7محليات 6 8 3 د  لعــد ا  -  2 0 1 7 /4 /1 1 ء  ثــا لثال ا
Tuesday  11  April  2017 -  No. 7683 12

  حدث في مثل هذا اليوم  حدث في مثل هذا اليوم

الحمل
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الجوزاء

السرطان

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

انت والنجوم

     

أفقيًا:
املـــــدرســـــة  مــــــن  فــــرنــــســــي  فـــــنـــــان   -  1

الوحشية أشهر أعماله «كآبة امللك»
2 - صــبــي نـــاهـــز الـــبـــلـــوغ – ألـــقـــى – 

حرف نداء 
3 - سارق – مهذب – قايض 

4 - يساعد – طريقة 
5 - سخاء – اكتمل 

6 - نوع من اللحوم املشوية – أسود 
7 - من األحجار الكريمة – أمثلة 

8 - محتوى الثمرة – فؤاد – أصل 
9 - نفس – شاء 

10 - صوت الكلب – غلب 
11 - مكافأة – اضطراب – لصق 

عموديًا:
1 - كــاتــبــة أمــيــركــيــة صــمــاء وعــمــيــاء 

ألفت كتبًا نالت شهرة عاملية
في  يستعملونه  نبات   – نظيف   -  2

الطب
3 - ســـرب مــن الــطــيــور – استيقظ – 

مداد 
4 - يرتفع – مكبر الصوت 

5 - مصرف- تتابع 
6 - سهاد – ضد غلظ – إحسان 

7 - اكتمل – طمأنينة – ناحية بعيدة 
8 - جاف – تطاول 

9 - طلب – نقص 
10 - يستمر – اختبر طعم الشيء

11 - تلميذ – قذر – ضد باطل 

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

املطلوبة، وهي مرفأ في قبرص.

1-8: ممثلة مصرية
8-11: عاقل

11-14: حاجب
14-18: صحراء واسعة

17-22: اتحاد
22-25: انفصال

25-28: عتيق
28-32: ساحة

32-36: طرائف

36-41: ثروة معّدة لالستثمار
41-45: بريق

45-48: ريح لينة
58-51: منهل

51-55: ميثاق
55-57: شك

57-60: شجاع
59-62: ضد حرب

62-64: برهة من الزمان

طيار فرنسي اخترع املظلة. اجتاز بحر املانش باملنطاد سنة 1785.

1+4+9= مرتفع في األرض
2+1+3+4+5= غريب

7+8+10+3= سائق السفينة
11+5+12+13+3= وسام

14+5+6+11= ضد عطشان

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

وهي مرفأ عظيم في الكويت.
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اشطب الحروف املكررة مرة أو أكثر في كل صف أفقي، فتتبقى 
في الشبكة مجموعة من األحرف تشكل على التوالي اسم فنان 

مصري من أفالمه «ليلى بنت الفقراء».

ضع مرادفات الكلمات التالية في املربعات الفارغة عموديًا بحسب األرقام. 
تحصل بعد ذلــك على املشترك بني هــذه املــرادفــات، وهــو رســام إيطالي من 

كبار فناني عصر النهضة.

1 - ذو مكانة عالية
2 - رضا

3 - ضد أفراح
4 - تمّدن

5 - تنسيق أو تنظيم
6 - توجيه

7 - كتاب ُتجمع فيه قصائد الشعر

1979 - اإلطاحة بالرئيس األوغندي عيدي أمين.
1982 - اقتحام المســجد األقصى من قبــل مجموعة من الصهاينة 

بقيادة مائير كاهانا.
1986 - مذنب هالي يدخل لمدار يعد أقرب نقطة إلى األرض.

1990 - اتفــاق أمريكي / ســوفيتي على تدميــر ثمانية بالمائة من 
مخزون األسلحة الكيميائية.

2001 - الصين تطلق ســراح طاقم طائرة تجسس أمريكية هبطت 
اضطراريا بعد ارتطامها في الجو مع مقاتلة صينية.

2006 - الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بالده نجحت 
بتخصيب اليورانيوم الستخدامه في األغراض السلمية، وقد أثار هذا 

اإلعالن ضجة في العالم.
2010 - بدأ التصويت في االنتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية 

في أول انتخابات تعددية تشهدها البالد منذ 24 سنة.

صحيــاً: تعامــل مع الواقــع الصحي بوعي 
وإدراك، وال تخالــف تعليمات الطبيب حتى 

لو كانت قاسية 

صحيــاً: تنعــم بالصحة والعافيــة بفضل 
اهتمامــك المتواصــل بالمحافظــة علــى 

صحتك 

 صحيــاً: أي اضطــراب فــي دقــات القلب 
يســتلزم مراجعــة الطبيــب المختص في 

أسرع ما يمكن 

 صحياً: كثيرة هي أنواع السلطات المفيدة 
في أثناء الحمية، اختر واحدة منها كل يوم

صحياً: يتدخل شــيء من الماضي إلحداث 
بلبلــة، فيؤثــر في وضعــك الصحي ويثير 

أعصابك 

صحياً: أصغ الى النصائح وال تفرض رأياً أو 
تجازف باستقرارك النفسي والصحي 

 صحياً: تعيش أيضاً بعض القلق والسهر 
وتخــاف ممــا هــو مخفي ومجهــول. قد 
يعمــل بعضهم على إيذائــك وانت غير 

مدرك ذلك 

صحياً: ســارع إلــى أحد خبــراء التغذية 
واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو 

القادر على إيجاد الحل الناجع 

 صحيــاً: ممارســة الســباحة في حوض 
شــتوي مفيــدة وتبقيك على اســتعداد 

لموسم الصيف 

صحياً: ضاعف شرب المياه إذا كنت تشعر 
بحريق ما، ويستحسن أن تسأل طبيبك 

 صحياً: قد تشعر بآالم حادة في مختلف 
أنحاء الجســم، لذا ال تتــردد في عرض 

حالك على الطبيب 

صحياً: حــاول أن تبقــي روزنامة أيامك 
مألى بالمواعيد الرياضية المفيدة

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

08:30 07:11 04:16 12:40 06:13 04:50

االحتالل يعتقل طفلين
 من سلوان جنوب األقصى

 القدس المحتلة- وفا- اعتقلت قوات االحتالل، 
عصــر امس االثنين، طفلين قاصرين من حي 
عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 
المبــارك، واقتادتهما الى أحــد مراكز التحقيق 
والتوقيف فــي المدينة المقدســة.وأفاد مركز 
معلومات وادي حلوة بأن قوات االحتالل اقتحمت 
الحي وانتشرت في شوارعه، ما تسبب باندالع 
مواجهــات متفرقــة في المنطقة، اســتخدمت 

خاللها قوات االحتالل القنابل الصوتية الحارقة 
والغازية الســامة واألعيــرة المعدنية المغلفة 
بالمطاط بصورة عشوائية، واعتقلت الطفلين: 
مالك هشام القاق 15 عاماً، وعمر عز دعنا.وأكد 
شهود عيان لمراسلنا استمرار االنتشار الواسع 
لقوات االحتالل في أحياء بلدة ســلوان، خاصة 
في حيي وادي حلوة األقرب الى الجدار الجنوبي 

للمسجد األقصى وعين اللوزة.

جنين: «بنات فلسطين» تحتفل بافتتاح منصة 
األنشطة الالمنهجية وتكرم أوائل الطالبات 

الجديــدة-  الحيــاة  جنيــن- 
بنــات  مدرســة  فتتحــت  ا
فلسطين األساسية في بلدة 
يعبــد جنــوب غــرب جنين، 
األنشــطة  منصــة  أمــس، 
الالمنهجيــة، وكرمت أوليات 
طالباتهــا، بدعم مــن هيئة 
األعمال الخيريــة اإلماراتية، 
وذلك خالل احتفــال نظمته 
في ساحتها تحت رعاية الهيئة 

ومديرية التربية والتعليم.
وحضــر الحفل مفــوض عام 
هيئــة األعمــال الخيرية في 
إبراهيــم  الغربيــة  الضفــة 
راشد، ورئيس قسم الصحة 
مديريــة  فــي  المدرســية 
التربيــة خيريــة حــرز اهللا، 
نجــوى  المدرســة  ومديــرة 
قبها، وممثلون عن مؤسسات 
وفعاليات القرية، وحشد من 

الطالبات وذويهن.
وقالت قبها: إن هيئة األعمال 
الخيرية، مولت مشروع منصة 
النشاطات الالمنهجية، وذلك 
فــي إطار الدعــم المتواصل 
الذي تقدمه الهيئة للمدرسة.

وركــزت علــى أهميــة ذلك 
المشروع في تلبية احتياجات 
الطالبات بما يتالءم مع واقع 
تعليمــي بيئي جيد، وتمكين 
إدارة المدرســة مــن تنفيــذ 
النشــاطات الالمنهجية التي 

توليها إدارة المدرسة أولوية 
خاصة نظرا ألهميتها الكبيرة 
فــي تعزيــز التعلــم الذاتي 

وتنمية اإلبداع والمهارات.
الــدور الفاعل  وأشــارت إلى 
الخيريــة  األعمــال  لهيئــة 
فــي تنفيــذ مشــروع منصة 
الالمنهجيــة وتقديم الهدايا 
الرمزية للطالبات المتفوقات. 
وثمنت قبها اســتجابة وزارة 
التربيــة والتعليــم لمطلــب 
المدرســة القاضــي بتغييــر 
اسمها من مدرسة بنات يعبد 
األساســية الثالثــة إلى بنات 

فلسطين األساسية.
من جهته، قال راشــد: إن ما 
قدمته هيئة األعمال الخيرية 
اإلماراتية لصالح مدرسة بنات 
فلسطين األساسية في يعبد، 
جاء في إطار سلسلة المشاريع 
والبرامج التي تنفذها الهيئة 
في محافظات الضفة الغربية 
والقــدس، ضمن مســاعيها 
الرامية إلى دعم ومســاعدة 
طلبة المدارس من المبدعين 
واأليتام والفقراء والمحتاجين، 
تحت عنوان «العلم للجميع».

وأشــار راشــد إلــى أن هــذا 
االهتمــام جــاء ضمن حرص 
اإلمارات العربية المتحدة على 
تجسيد مبدأ «العلم للجميع»، 
واعتبــاره حقا مكفــوال لكل 

البشــر حســب كل الشــرائع 
والقوانين واألعراف.

وأضاف: «أردنا من خالل هذه 
الحملة أن نؤكــد أن العلم ال 
يعــرف الحــدود االقتصادية 
والجغرافية والسياسية، وهو 
حــق للفقير والغنــي وللريف 
والمــدن والمخيمــات ولــكل 

إنسان».
ولفت، إلــى أن الهدف الثاني 
للحملــة هــو تأكيــد القيادة 
لشــعب  ا ن  أ تيــة  ا ر ما إل ا
اإلماراتــي يقــف إلــى جانب 
الشــعب الفلسطيني في كل 
مســتويات الدعم السياسي 

واالقتصادي.
األعمــال  هيئــة  أن  وذكــر 
الخيريــة تنفذ هــذه الحملة 
يــم  لتكر ي  ســنو بشــكل 
المتفوقيــن مــن الطلبة من 
المدرســية،  المراحل  كافــة 
علــى قاعدة أن العلم ســالح 
اإلنســان األقوى في مواجهة 

التخلف والظالم والظلم.
وشدد راشد، على أن ما يقدمه 
الشعب اإلماراتي قيادة وشعبا 
«ليــس كرما أو منــة من أي 
كان، وإنمــا هــو واجب علينا 
وتنحني رؤوسنا ونحن نقدمه 
للشعب الفلسطيني العظيم 

بتضحياته».
األعمــال  هيئــة  أن  وأكــد 

الخيرية تدعم قطاع التعليم 
في فلســطين بشــكل كبير 
من خالل تخصيص ميزانيات 
ضخمة لهــذا القطاع المهم، 
على طريــق بنــاء منظومة 
تربويــة شــاملة ومتكاملــة 
تحمي وتعزز االنتماء الوطني 
والقومي واإلسالمي للمجتمع 

الفلسطيني.
أما حرز اهللا فأشادت بالدعم 
اإلســتراتيجي الــذي تقدمه 
الخيريــة  األعمــال  هيئــة 
فــي  الفلســطيني  للشــعب 
القطاعات التعليمية والصحية 
واإلغاثيــة.  واالجتماعيــة 
وأعلنــت، عــن قــرار وزارة 
التربيــة والتعليــم بتأثيــث 
التابــع لمدرســة  المقصــف 
بنات فلســطين األساســية، 
وتزويده بجميع مســتلزماته 

واحتياجاته.
وتحــدث في الحفل، أشــرف 
عطاطرة، ممثال عن محافظة 
جنيــن، والمعلــم المتقاعــد 
توفيــق رجــا بدارنــة، فثمنا 
الدعــم الــذي قدمتــه هيئة 
الخيرية لمدرســة  األعمــال 
بنات فلسطين األساسية، بما 
يســهم في تطوير المسيرة 
التعليمية، وتشــجيع الطلبة 
وتحفيزهــم علــى تحقيــق 

المزيد من النجاح والتفوق.

«القدس المفتوحة» تنظم ندوة عن الشاعر العدناني
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- نظم 
فــرع جامعة القــدس المفتوحة 
في رام اهللا والبيرة وكلية اآلداب 
أمس، ندوة ثقافية عن الشــاعر 
العدناني  الفلســطيني محمــد 

وشعره.
جــاء ذلــك بحضور عميــد كلية 
الدراســات العليا ممثالً لرئيس 
حســن  د.  حضرهــا  الجامعــة 
الســلوادي، ومدير فرع رام اهللا 
والبيرة د. حسين حمايل، وعميد 
كليــة اآلداب د. هاني أبو الرب، 
باالضافــة الى عــدد من أعضاء 
والعامليــن،  التدريــس  هيئــة 

وعشرات الطلبة.
واســتذكر حمايــل مجــزرة دير 
ياسين التي تصادف تاريخ اليوم، 
مترحما على روح الشاعر الراحل 
الفلســطيني أحمــد دحبور، ثم 
تنــاول إنجــازات الجامعــة التي 
كان آخرها نيل جائزة ســقراط 

كأفضل جامعة في مجال التربية 
واإلدارة.

وأكد حمايل التطور النوعي الذي 
تشهده الجامعة على المستويات 
كافــة، وخاصــة الطالبية منها، 
ملقبا الطلبة بـ»رسل الجامعة»؛ 
فهم من يرقون بها ويعكســون 
تفوقهــم ونجاحهم فــي برامج 
والمواقــع  العليــا  الدراســات 

القيادية التي يتبوأونها. 
وفي إطار األنشطة النوعية، دعا 
حمايل أعضاء هيئــة التدريس 
في كلية اآلداب إلى ضرورة عقد 
ندوة مماثلة عن الشاعر الوطني 
الراحل أحمد دحبور تكريما له.

وتحدث د. السلوادي عن المواقف 
القوميــة والوطنيــة للعدنانــي 
ضاربا األمثلة على ذلك، ومنها 
أن العدناني قابل خالل دراسته 
فــي تخصــص الطب الشــاعر 
العربــي الكبيــر أحمد شــوقي، 

وألقى حينها قصيدة أمامه فدعاه 
شوقي إلى دراسة األدب والشعر، 
فــكان أن أخــذ بالنصيحة على 
الرغم مــن أنــه كان طالبا في 

السنة الرابعة. 
وفي كلمة عميد الكلية، أكد أبو 
الرب أهمية الندوة وسعي الكلية 
الحثيث إلى تسليط الضوء على 
الشخصيات الفلسطينية األدبية، 
التــي لم تنل حظها من اإلعالم 
والشهرة رغم كونها شخصيات 
مؤثرة ولها إسهاماتها في مسيرة 

النضال الوطني الفلسطيني.
وأكد أن الشــعراء كانوا مصدرا 
معرفيــا رئيســا فــي التوثيق 
والشــرح والتأريخ في المجاالت 
كافة، وخاصة الجغرافيا والحياة 
االجتماعية. وتناول أبو الرب دور 
الشعر في تدعيم الروح الوطنية 
وتثقيفها وتهذيبها وتشــذيبها 

إبان االنتداب اإلنجليزي. 

وقال إن الجامعة تدعم الطلبة 
في انخراطهــم ضمن الندوات 
المعرفية كونها األداة الرئيسة 
فــي المعرفــة وتعزيــز البحث 
العلمــي والمعرفــي، وأضــاف 
أن الجامعــة تولــي اهتمامــا 
كبيرا بمجــال خدمة المجتمع 
ا  المحلي، فالكلية ستنظم حدثً
ثقافيا حول األسرى في األدب 

الفلسطيني المعاصر. 
وضمــت النــدوة ورقتيــن عن 
الشاعر محمد العدناني، كانت 
أوالهما من تقديــم أ. د. نادي 
الديــك أســتاذ األدب الحديــث 
في الفــرع، تناول فيها نشــأة 
العدنانــي، وأصولــه، ونتاجــه 
األدبــي بوجــه عــام، موضحا 
المكانة األدبية التي حظي بها 
الشــاعر وجهوده الكبيرة على 
المستويين الوطني والقومي. 

وفــي الورقــة الثانيــة، قدم د. 
صبحــي عبيد شــرحا واســعا 
نــي  لعدنا ا مات  إســها عــن 
الشعرية في المجاالت الوطنية 
األمثلــة  ضاربــا  والقوميــة، 
الشــعرية للعدناني في الكثير 
من األحــداث السياســية التي 
عايشــتها األمــة العربيــة، ثم 
تعــرض إلــى مراحــل التطور 
األدبية التي حققهــا العدناني 
ا  من صباه إلى شيخوخته، واصفً
العدناني بأنه مكتبة في الفكر 
والثقافــة، متنــاوالً إرثه القيم 
على المستوى اللغوي، وخاصة 
في األخطاء الشــائعة التي يقع 
فيها الكثيرون من أبناء العربية.


