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  حدث في مثل هذا اليوم  حدث في مثل هذا اليوم
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العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

انت والنجوم

     

أفقيًا:
1 - راعـــيـــة الــصــيــد عــنــد الــــرومــــان – 

راعية الحب والجمال عند الرومان 
الــرائــحــة من  2 - صنف – بقل طيب 

فصيلة الشفويات
ــن  3 - اتــصــف بــصــفــة مــمــيــزة – ضــمَّ
ــواًال  ــارًا أو أقـــــ الـــكـــاتـــب كــــالمــــه أشـــــعـــ

مأثورة 
4 - ولد أنثى – أرشد 

5 - يحارب – قصد 
6 - جواب – عمران 

7 - يهذبون – سرب من الطيور 
8 - برق – يعانون ويقاسون 

9 - أقــربــاء – شفي من املــرض – دّبر 
املكائد 

ف  10 - ريح لينة – تصرُّ
11 - شعب – مأوى الليث – والد 

عموديًا:
ــت 

ّ
1 - جـــاريـــة لــيــحــيــى الــبــرمــكــي غــن

الشاعر  صاحبة   – الرشيد  لــهــارون 
ريح 

َ
يس بن ذ

َ
ق

2 - 24 ساعة – عتيق – مادة قاتلة 
3 - اهتم باألمر – عناية 

4 - رجع عن معصية – غم 
5 - إسقاط – هالك 

6 - مصرف – ما يكتمه اإلنسان 
7 - أصحاب مهارات – غير مزيف 

8 - طوق – يكسبون 
9 - صفة – غير متوفر في األسواق 

10 - سمني – حب 
11 - حلقات متصلة – يجري 

الفارغة بالكلمات املناسبة بحسب األرقام، امأل املربعات 
ــر إلــيــهــا بــأســهــم، ــن املــــواضــــع املـــؤشـ ــرف مـ ــ ــم اجـــمـــع األحــ ثـ

فتحصل على الكلمة املطلوبة، وهي عاصمة أوروبية.

1-10: مطربة لبنانية 
10-13: جاف

13-16: ضد بطيء
16-19: مريض

19-22: عاقل 22-25: كسول
25-28: مرشد
28-32: بريق

32-35: قليل الوجود
35-37: ضد خسارة

37-39: منام 39-42: مدرس
42-45: مدرسة
45-47: أمثولة

47-50: ضد شقي
50-53: ولوج

53-55: نقيض نهار
55-58: جزار

58-61: معمل
61-64: رجوع

اقتصادي أميركي تصدرت مؤلفاته الئحة الكتب األكثر مبيعًا في
علم االقتصاد. له «مجتمع الوفرة».

1+7+3= مرتفع في األرض
2+10+9+8= لّني

4+3+9= ثري
4+5+8= كهف

7+8+5+3+9= خارجي

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

وهي مرفأ إيطالي تجاري وسياحي.
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اشطب الحروف املكررة مرة أو أكثر في كل صف أفقي، فتتبقى
الــتــوالــي اســم فــي الشبكة مجموعة مــن األحــــرف تشكل عــلــى 

راقصة شرقية مصرية.

ضع مرادفات الكلمات التالية في املربعات الفارغة عموديًا بحسب األرقام. 
تحصل بعد ذلك على املشترك بني هذه املرادفات، وهو ممثل لبناني شارك 

في املسلسل الكوميدي السوري «بقعة ضوء».

1 - إقصاء
2 - مكتوب

3 - مصباح
4 - معنى

5 - جبل النار
6 - تعليم
7 - معجم

 1986 - تنصيب البطريرك الماروني المنتخب نصر اهللا بطرس صفير 
ا على كرسي أنطاكية وسائر المشرق. بطريركً

رة القدم أثناء سفرهم  1993 - مقتل جميع العبي منتخب الزامبي لكُ
من الغابون إلى السنغال.

1994 - بدأ الحرب األهلية في اليمن بعد إعالن الرئيس علي عبد اهللا 
صالح الحرب على الحزب االشــتراكي اليمني في عدن، مما أدى إلى 
إعالن زعيم الحزب علي سالم البيض االنفصال عن اليمن الموحد.

2005 - طائرة الركاب العمالقة إيرباص إيه 380 تقوم بأول تجربة 
طيران.

2010 - الواليات المتحدة تسلم رئيس بنما السابق مانويل نورييغا 
إلى فرنســا بعدما قضى حكما بالســجن أكثر من عشرين عاما في 

الواليات المتحدة إلدانته بالمتاجرة بالمخدرات.
2014 - إعالن قداســة البابويــن الطوباويين يوحنــا بولس الثاني 

ويوحنا الثالث والعشرين.

 عاطفيــاً: اذا اردت اقناع الشــريك بوجهة 
نظــرك، فعليك ان تكــون أكثر جدية من 

السابق 

 عاطفياً: تدخالت المقربين تؤثر سلباً أحياناً 
كثيرة في توتير العالقة، وهنا ال بد من بت 

األمور سريعاً 

 عاطفيــاً: اذهب الــى مكان تجــده مريحاً 
برفقــة الشــريك. إذا كان لديك شــك في 
الطرف اآلخر حاول التأكد من شكوكك قبل 

ان تقدم على امر ال تحمد عقباه

 عاطفياً: تحاول أن تعيد األمور الى مجاريها 
بينك وبيــن الحبيب، لكنك قد تجد بعض 

الصعوبة 

عاطفياً: قد يطلب منك الشريك المساهمة 
في مشــروع يفيدكما، وتكون نتائجه أكثر 

من المتوقع 

عاطفياً: عراقيل في طريق تصويب العالقة 
 بالشــريك. اإلرادة موجــودة، وهــذا مهم

للمحاولة مجدداً الميزان

عاطفيــاً: أنــت صاحب شــعور حســاس 
ومرهف، والشــريك يعرف ذلك، ويداري 

هذه المشاعر كما يجب 

 عاطفيــاً: إتبع حدســك ووحيــك، القلب 
مليء بجديــد هذا اليــوم ويمنحك قوة 

وشعوراً بالنفوذ

عاطفياً: قد تجد نفسك قريباً مضطراً إلى 
تنفيذ الوعود التي قدمتها إلى الشريك، 

وإن كان بعضها يسبب لك اإلحراج

 عاطفيــاً: اشــرح وجهة نظــرك للحبيب 
فقــد يتقبــل األمر. حافظ على أســراره 

وال تفشها 

عاطفياً: ســتكون موضع ثناء في الفترة 
المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة 

التي يمنحك إياها الشريك 

عاطفياً: ال تستغل نقطة ضعف الشريك 
للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغماً 

على تنفيذ طلباتك 

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
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ممثلية هولندا لدى فلسطين
 تحتفل بالعيد الوطني للمملكة

الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
احتفلــت الممثلية الهولندية 
لدى فلسطين، أمس، بالعيد 
الوطني لمملكة هولندا وعيد 
ميــالد الملــك، بحضور عدد 
من المســؤولين السياسيين 
مؤسســات  عــن  وممثليــن 

المجتمع المدني.
ونقــل نائب رئيــس الوزراء 
تهانــي  عمــرو،  أبــو  زيــاد 
عبــاس،  محمــود  الرئيــس 
لملك وشعب هولندا لمناسبة 
المملكــة،  الوطنــي  العيــد 

شــاكرا هولندا علــى دعمها 
المتواصــل والدائم لشــعبنا 

في كافة المجاالت.
وأشار إلى أن فلسطين تتطلع 
من  المقدم  الدعم  لمواصلة 
هولنــدا لمؤسســاتها، إلــى 
جانب دعمها في التخلص من 
وإقامة  اإلسرائيلي  االحتالل 
وعاصمتها  المستقلة  الدولة 

القدس.
وشدد على أن جرائم االحتالل 
الدولي  المجتمع  من  تتطلب 
أن يقــف إلــى جانب شــعبنا 

لنيل حقوقه المشروعة، آمال 
مــن هولندا أن تكثف دعمها 
لشعبنا على كافة المستويات 
وفي مختلف المحافل الدولية.

هولندا  ممثــل  أكد  بــدوره، 
موليما  بيتر  فلســطين  لدى 
الهولندي  الدعــم  اســتمرار 
الســالم  ودعم  لفلســطين، 
فــي المنطقة، مشــددا على 
األوروبــي  االتحــاد  دول  أن 
تقديم  سيواصلون  وهولندا 
الدعم للشــعب الفلسطيني 

في شتى المجاالت.

مشاركون في االحتفال.               (وفا)

القدس المفتوحة توقع اتفاقية
 مع المشروع اإلنشائي العربي

رام اهللا- الحياة الجديدة- وقعت جامعة القدس 
المفتوحة، وجمعية المشروع اإلنشائي العربي 
فــي مدينــة أريحا، أمــس، اتفاقية لتخصيص 
قطعة أرض إلنشاء مركز البحوث الزراعية التابع 

للجامعة في أريحا.
ووقــع االتفاقية عن جامعــة القدس المفتوحة 
رئيسها د. يونس عمرو، وعن الجمعية رئيسها 
د. علــي الحســيني، وذلــك في مقــر الجمعية 

بمدينة أريحا.
وحضر توقيع االتفاقيــة د. عصام خليل نائب 
رئيس الجامعة للشــؤون المالية، ود. راتب أبو 
رحمة مدير فرع أريحا، ود. معن شــقورة عميد 
كليــة الزراعة في الجامعة، وأ. ســالم جاليطة 
مديــر العالقات العامــة في فــرع أريحا. ومن 
الجمعية أ. عماد جار اهللا المدير العام، وأ. نجالء 
حمدان نائــب المدير العام والمديــرة اإلدارية 

والمالية للجمعية.
وقــال د. عمرو «إن الجامعــة وتنفيذاً للخطة 
التي أقرهــا مجلس األمناء قامت باســتئجار 
(20) دونماً تابعة للمشــروع اإلنشــائي لمدة 
(15) عامــاً تجدد بموافقة الفريقين إلنشــاء 
مركــز للبحوث الزراعيــة. ويهدف المركز إلى 
تطوير الزراعة في أريحا واألغوار وفي مختلف 
أرجاء الضفة، باالستفادة من األبحاث العلمية 
والتطور المسجل في هذا المجال على مستوى 

العالم».
من جانبه، أكد د. الحسيني أن الجمعية مستعدة 
لتقديــم كل التســهيالت للقــدس المفتوحــة 
إلنشــاء هذا المشــروع الهادف لتقديم الخدمة 
التعليمية في مجال الزراعة ألبناء شــعبنا، وأن 
هذا المشروع يتقاطع أيضاً مع أهداف المشروع 

اإلنشائي العربي.

جامعة القدس تستقبل وفدا 
من وزارة التربية والتعليم الكويتية

القــدس المفتوحة- الحياة الجديدة- اســتقبل 
رئيس جامعة القدس الدكتور عماد أبو كشــك، 
أمــس، وفــد وزارة التربية والتعليــم الكويتية، 
المســؤول عن اختيار المعلمين الفلســطينيين 
الذين ســيعملون في دولة الكويــت. ورحب أبو 
كشك بهذه الزيارة، وأكد على أهميتها لفلسطين 
والقدس بشكل خاص، مقدما شرحا عن تأسيس 
الجامعة والبرامج التي تميزت بها على مستوى 
الوطن والشــرق األوسط. وتحدث أبو كشك عن 
دور دولة الكويت في دعم وإسناد جامعة القدس 
على مر التاريخ، فكان لها الدور الكبير في وضع 
حجر األســاس للجامعة، حين قــرر األمير صباح 

السالم الصباح مع مجموعة من رجاالت الكويت، 
تأسيس المعهد العربي الكويتي، فكانت البذرة 
التي نمت لتشــكل صرح جامعة القدس العالي. 
بــدوره، أبدى الوفد الكويتــي إعجابه بالجامعة، 
معتبــرا هذا الصــرح الكبير الذي يخــرج المئات 
مــن الطلبة المتميزين كل عام، من أهم معالم 
القــدس، ومحطــة مهمة يجب الوقــوف عندها، 
حيث يعــود الفضل لمــن كان لهــم بصمة في 
تأسيسها من الكويتيين، مشيدا بجهود المعلمين 
الفلسطينيين في إنشاء األجيال الملهمة والقادرة 
علــى تحرير فلســطين في المســتقبل القريب 

وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

«التربية» و «األمم المتحدة اإلنمائي» 
يوقعان اتفاقية لحماية التعليم في القدس

القــدس المحتلة- الحياة الجديــدة- وقع وزير التربيــة والتعليم 
العالــي صبري صيدم، ومدير عام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
«UNDP» روبيرتو فالينت، في القدس امس، اتفاقية تعاون لمدة 
3 سنوات، لحماية ودعم التعليم في القدس. وتهدف االتفاقية إلى 
تقديم خدمات نوعية ومتنوعة كمبادرات التعليم اإلبداعية، ودمج 
التكنولوجيا والعلوم باألنشطة التعليمية، وإنشاء منتديات مدرسية، 
وبرامج إشــراك المجتمع المحلي، وتنمية القدرات، ودعم التعليم 
المهنــي والتقني. ويســتفيد من البرنامج نحــو 30 ألف طالب في 
المرحلتين االبتدائية والثانوية، إضافة إلى 4 آالف طفل مســجلين 
فــي رياض األطفال، وحوالي 12 ألف طالب مســجلين في مديرية 
تربية القدس. ويهدف إلى تحسين بيئة التعليم األساسي والثانوي 
ورياض األطفال في القدس من خالل توفير أنشطة البنية التحتية، 
والصيانة، والتوسع، والتخطيط، وتحسين المرافق القائمة، إضافة 
إلى توفير األثاث والمعدات. وأشــار صيــدم إلى أن الحكومة تتخذ 
خطــوات ملموســة لدعم قطــاع التعليم في القــدس، موضحاً أن 
هذه االتفاقية تشمل عدة بنود ومحاور من أبرزها المساهمة في 
تأهيــل وترميم المدارس القائمة والعمل على دعم صمودها في 
وجه الممارســات االحتاللية العنصرية، مؤكداً ضرورة توظيف كل 
الدعم ومأسســته وضمان اســتدامته لتطوير المنظومة التربوية. 
وقال فالنــت: إن التعليم يعتبر إحدى الركائز األساســية للتنمية، 
ودعم طلبة القدس في الحصول على التعليم الجيد أمر بالغ األهمية 
ويتماشى مع الخطط الوطنية، مؤكداً االهتمام الذي يوليه البرنامج 

في تقديم الدعم للقطاع التعليمي خاصة في القدس.

تكريم أوائل الطلبة في بيت عور التحتا
رام اهللا– الحياة الجديدة– ملكي سليمان– كرمت مدرسة ذكور بيت 
عور التحتا االساســية ومجلس اولياء امــور الطلبة بمحافظة رام اهللا 
والبيــرة امس اوائل الطلبــة خالل اليوم المفتوح الذي تضمن العديد 
من النشاطات والفعاليات الطالبية الالمنهجية. وحضر االحتفال رئيس 
واعضاء المجلس القروي ومجلس اولياء امور الطلبة المركزية ومدراء 
ومديرات مدارس المنطقة ولفيف من المدعوين واهالي الطلبة. وتخلل 
االحتفال تقديم العديد من العروض الفنية والمسرحية الهادفة واختتم 

بتوزيع الشهادات والدورع والهدايا على الطلبة المتفوقين.


