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أفقيًا:
1- أديب سويدي من رواياته «مدينة 

في الظلمات»
2- لدغ – محمل له قّبة كانت النساء 

تركب فيه – هر 
3- من يمشي على الحبل – ثعبان 

4- بحر – قهوة – حيوان البر
5- مصيدة – فاصل – سارق 

6- دفــيــنــة – ضــد أســـود – ســـرب من 
الطيور 

7- مبالغة – مارد 
8- ملس – تجربة – كريم 

9- رياء – متشابهان 
10- أمل – معمل 

11- مهر املرأة – معرفة – ضد حلو 

عموديًا:
ــــب فـــرنـــســـي مــــن مــســرحــيــاتــه  1- أديــ

«سوء تفاهم»
2- يشارك – حيوان يصطاد الحّيات 

والفئران – جواب 
3- عمل – خوف – تخلص 

ب – فشل 
ّ
4- أن

5- طالء – أخبار 
6- خليج صغير – ود – ضد غلظ 

7- حب – أمانة – سئم 
8- ضد فشل – جمع – أطرش 

9- إخفاق – آلة النطق والذوق 
10- ســقــط عــلــى األرض – صــيــاح – 

أخو األب
11- مجال – محتاج 

الفارغة بالكلمات املناسبة بحسب األرقــام، ثم  امأل املربعات 
اجمع األحرف من املواضع املؤشر إليها بأسهم، فتحصل على 
الكلمة املطلوبة، وهي مدينة أميركي ُتَعدُّ عاصمة من عواصم 

التجارة العاملية.

1-10: ممثل سوري قدير
10-12: صنف

12-14: معرفة 14-17: قوي
17-20: ريح لينة

20-23: مرام
23-25: مكّبر الصوت

25-28: عتيق
28-31: عليل 31-34: أعمى

34-38: مؤلف الروايات
38-41: ناضج 41-44: واسع

44-47: ضد هدى
47-50: عاقل 50-53: حاجب

53-55: مصرف
55-59: حلم مزعج

59-62: ضد بارد
62-64: ضوء

رسام لبناني من رواد الرسم العربي في العصر الحديث. من لوحاته 
«معركة عنجر».

1+3+4= صرح
3+1+9+6= أملس

5+8+10= رجاء
7+2+10= أهل زمان واحد

8+7+5+6= مدى

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

وهي ضاحية من ضواحي القاهرة فيها مسلة مشهورة.
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اشطب الحروف املكررة مرة أو أكثر في كل صف أفقي، فتتبقى
الــتــوالــي اســم فــي الشبكة مجموعة مــن األحــــرف تشكل عــلــى 

ممثل مصري من أفالمه «األخوة األعداء».

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

أغانيه «خطرنا على بالك».

1 ــ بالون
2 ــ خفاش

3 ــ محظور
4 ــ أمانة

5 ــ ائتالف
6 ــ مرام

7 ــ مكتوب

1991 - اغتيال رئيس الوزراء الهند السابق راجيف غاندي من قبل جماعة 
ســريالنكية متطرفة تنتمي لنمور التاميــل اإلنفصاليين الغاضبين لوقفه 

الدعم الهندي لحركتهم.
1998 - سوهارتو يتنحى من رئاسة إندونيسيا بعد 32 عاما في الحكم.

2000 - انتحار رئيس وزراء ســوريا األســبق محمود الزعبي المتهم بتهم 
فساد والموجود بمنزله تحت اإلقامة الجبرية.

2003 - زلزال يضرب شمال الجزائر ويقتل أكثر من 2000 شخص.
2008 - االفرقــاء اللبنانيــون يوقعون في العاصمــة القطرية الدوحة على 
«اتفاق الدوحة» والذي نص على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان 
رئيســا للجمهوريــة وتشــكيل حكومة وحــده وطنية بهــا 11 وزير لصالح 
المعارضــة و16 وزيرا للمواالة و3 وزراء يختارهم الرئيس المنتخب ووضع 
قانون انتخابي جديد والتعهد بعدم العودة للسالح بالداخل، ورئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري يعلن باســم المعارضة بعد التوقيع على االتفاق 
عن فك اعتصام المعارضة في «ســاحة رياض الصلح» ببيروت والمستمر 

منذ 1 ديسمبر 2006 فورا.

اجتماعياً: أخيراً تحســم أمر مشكلة كانت 
تشــغل بالــك وتؤرقك وتطــرد النوم من 

عينيك. رقم الحظ: 6

 اجتماعياً: تتلقى اتصاالً من أحد األصدقاء 
يطلب منك المساعدة، فال تبخل عليه بها. 

رقم الحظ: 9

اجتماعيــاً: تلبــي دعــوات العائلــة وتقوم 
بزيــارات كثيــرة وتعيد وصل مــا انقطع. 

رقم الحظ: 14

اجتماعياً: تتلقى دعوة ألحدى المناســبات 
الســعيدة، ال تتردد في تلبيتها ألنها تحمل 

إليك مفاجأة. رقم الحظ: 5

اجتماعيــاً: يحتــاج أحــد أفــراد العائلة إلى 
مســاندتك فكــن إلــى جانبــه وأعــد إليه 

معنوياته. رقم الحظ: 11

اجتماعياً: يزعجك مزاح األصدقاء وتفضل 
أن تبقى وحيداً في المنزل للتفكير بروية. 

رقم الحظ: 8

اجتماعياً: تلتقي أحد األصدقاء القدامى 
أثناء رحلة عمل وتستعيدان معاً ذكريات 

الماضي. رقم الحظ: 12

اجتماعياً: تشغل بالك األمور العائلية، ال 
تقلق فالعائلة قادرة على حلّ مشاكلها 

بنفسها. رقم الحظ: 7

اجتماعياً: إلجأ إلى الطبيعة لالســترخاء 
واالســتمتاع بالمناظر الجميلة وتخلص 

من الضغوط. رقم الحظ: 5

اجتماعيــاً: مارس النشــاطات الرياضية 
للحفاظ على لياقتك البدنية وخفف من 

تناول الطعام. رقم الحظ: 9

اجتماعيــاً: حافــظ على رباطة جأشــك، 
قد يــؤدي انفعالك إلى مشــكلة مع أحد 

األصدقاء. رقم الحظ: 4

اجتماعيــاً: تتلقــى خبــراً جديــداً مفرحاً 
يخــص أحد أفراد عائلتــك ويزيل عنك 

الهم والتوتر. رقم الحظ: 12

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
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 األحمد يطلع رئيس مجلس النواب القبرصي على أوضاع األسرى المضربين
رام اهللا- الحياة الجديدة- 
استقبل رئيس كتلة فتح 
البرلمانية عــزام األحمد، 
عبــد اهللا عبد  والدكتــور 
اهللا فــي مقــر المجلــس 
رام  بمدينــة  التشــريعي 
ئيــس  ر مــس،  أ اهللا، 
القبرصي  النواب  مجلس 
ســيلوريس  ديميتــرس 
والوفــد المرافق له، حيث 
يقوم بزيارة رسمية لدولة 
فلسطين يلتقي فيها بعدد 
من القيادات الفلسطينية.

وأكد األحمــد خالل اللقاء 
مــن  قريبــة  قبــرص  أن 
جغرافيا  ليست  فلسطين 
فقط ولكن بحكم الروابط 
والسياســية  التاريخيــة 
التي تربط البلدين والتي 
تتجلى بالزيارات المتبادلة 
بشكل دائم بين البلدين.

الفلسطينيين  ان  وأضاف 
يبحثون عبر كل الوسائل 
في  العنف  إلنهاء  المتاحة 
المنطقــة وتقريــب حــل 
الدولتيــن وانهاء الصراع، 
مطالبا قبرص بمزيد من 
في  والمســاهمة  الجهــد 

تحقيق ذلك.
وحول حل الدولتين أشــار 
الــى انه اصبح حــال دوليا 
وفق قرار 1515 في األمم 
المتحدة وفق خطة السالم 
العربيــة ايضــا التــي تم 

اعتمادها في قمة بيروت 
اصبحــت  والتــي   2002
اساســا ألي حلي ســلمي 

لهذا الصراع.
وقــال األحمــد، ان رئيس 
الوزراء االســرائيلي ليس 
لديه الرغبة لتنفيذ قرارات 
الشــرعية الدوليــة والتي 
وقــع هــو بنفســه علــى 
جــزء من قراراتهــا والتي 
االحتالل  انهاء  تؤكد على 
فلســطينية  دولة  واقامة 

على حدود 1967   .
وحــول اضــراب األســرى 

المســتمر منــذ أكثــر من 
33 يوما قــال، ان مطالب 
وتعكس  شرعية  االسرى 
تحرمها  انســانية  حاجــة 
االحتالل،  ســلطات  منهم 
مؤكــدا ان اســرائيل لــم 
ســراح  بإطــالق  تلتــزم 
األســرى وفــق اتفاقيــات 
قبرص  مطالبــا  اوســلو، 
حكومة  علــى  بالضغــط 
االحتــالل إلنهــاء معانــاة 
األسرى الفلسطينيين بما 

فيهم من اطفال ونساء.

وحــول االســتيطان اكــد 
اســرائيل  ان  األحمــد، 
ماضية في تعنتها وضربها 
بعرض  الدولية  القوانين 
الحائط، وانه حتى اللجنة 
االميركيــة  المشــتركة 
تــم  التــي  االســرائيلية 
لمناقشــة هذا  تشــكيلها 
الملف لم تستطع التوصل 

الى موقف واضح.
لضيــف  ا كــد  أ بــدوره 
القبرصــي بذل ما يمكن، 
ســيجمعه  لقاء  ان  مؤكدا 
مستقبال،  باإلسرائيليين 

وانه ســيؤكد لهــم رغبة 
الفلســطينيين الشــديدة 
كمــا  الســالم،  بتحقيــق 
األسرى  موضوع  سيطرح 

أيضا.
وقال الضيــف القبرصي، 
ستســتغل  قبــرص  ان 
عالقاتها مع اسرائيل لدعم 
مضيفا:  الســالم،  عملية 
«لــن نتخلى عــن مبادئنا 
المشــترك»،  وتاريخنــا 
تعزيــز  فــي  وسنســتمر 
الفلســطينية  العالقــات 

القبرصية.

 كلية اإلعالم الجديد في «القدس المفتوحة» 
تنظم معرض «فلسطين بعيونهم»

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- نظمــت كلية 
االعالم الجديد في جامعة القدس المفتوحة 
فــرع رام اهللا والبيرة بالتعاون مع مجلس 
اتحاد الطلبة فــي الفرع أمس تحت رعاية 
أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، معرض 
الصور الفوتوغرافية لطلبة الكلية بعنوان 

«فلسطين بعيونهم».
 وحضر افتتاح المعرض مدير فرع رام اهللا 
والبيرة د. حســين حمايل، ود. عبد الهادي 
الصبــاح مســاعد نائــب رئيــس الجامعة 
للشــؤون األكاديميــة، ود. ماجــد صبيــح 
مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط 
والتطوير، وعميــد كلية االعالم الجديد د. 
نشــأت االقطش، وعضو المجلس الثوري 
لحركــة فتــح د. حنا عيســى، ومدير دائرة 
العالقات العامة أ. ســالفه مسلم، وعمداء 
الكليــات فــي الجامعــة، والســيد محمــود 
ورؤســاء  االعــالم،  وزارة  وكيــل  خليفــة 
األقســام اإلدارية في فرع رام اهللا والبيرة 
وبعــض الصحفيين المحليين والعشــرات 
من طلبة الكلية. وأكد حمايل دعم رئاسة 
الجامعة المطلق لكلية اإلعالم في ســبيل 
تمكين طلبة الكلية من التقنيات والمعارف 
والمهــارات الالزمــة كافة لهم للمنافســة 
في ســوق العمل.  وأوضح عميد الكلية د. 
نشــأت األقطــش أنه هذه الجهــود ما كان 
لهــا بــأن تكلل بالنجــاح لوال دعم رئاســة 
الجامعة ودوائرها كافة للكلية وأنشطتها، 
وأكد االقطش أن فكــرة الكلية بزغت من 
اإليمــان الكامل بأن الحاضر والمســتقبل 
ووفقاً للمعطيات العالمية سيكون إلى جانب 
االعالم الجديد، مشيراً إلى أن دور االعالم 
التقليــدي ســينحصر ويفقد أثــره وقوته 
الســابقة، وعليه فإن كلية االعالم الجديد 

وهي األولى على المســتوى الفلســطيني 
تواكب واقع التطورات المتتالية في القطاع 
االعالمي وتســعى دوماً إلى تزويد طلبتها 
بكل ما هو جديد في قطاع اإلعالم. واختتم 
األقطــش كلمتــه بتوجيه شــكره ألعضاء 
هيئة التدريس في الكلية والعاملين كافة 
علــى عملهم وجهدهم الكبيــر في إخراج 

المعرض بصورته المميزة.
وأكد د. حنا عيســى رئيس هيئة الشؤون 
اإلسالمة المسيحية وعضو المجلس الثوري 
لحركــة فتح الدور البارز لرئاســة الجامعة 
وإدارة الفرع في دعم الكلية، مشــيراً إلى 
أن هــذا الدعم قد ظهر جليــاً في الصورة 

المشرقة للمعرض ومحتواه.
وأكد أ. بالل دوفش مشرف مقررات التصوير 
الفوتوغرافــي في الكلية على التميز الكبير 
إلنتاج الطلبة، الفتاً إلى أن الصور المعروضة 
تســتحق المشــاركة في معــارض إقليمية 
ودوليــة، وأن مســتوى الصور التــي قدمها 
بعــض الطلبــة التقل عن مســتوى الصور 
التي يقدمها مصورون ميدانيون محترفون، 
وتكمن أهمية هذا المعرض في أنه ال يتناول 
الصــورة الصحفيــة التقليدية فحســب، بل 
يتجاوز ذلك لتغطية الجوانب الفنية والجمالية 
في التصويــر، وتقديم صــورة زاهية على 
المجتمع الفلســطيني تتعدى حدود المعاناة 
الفلسطينية في ظل الممارسات االحتاللية.

وضــم المعــرض مــا يقــارب 100 صورة 
احتــوت  الكليــة  لطلبــة  فوتوغرافيــة 
موضوعاتها على مختلف الجوانب الحياتية 
كالطبيعــة  الفلســطينية،  واالجتماعيــة 
والصور الشــخصية «البورترية»، والحياة 
والهويــة  التراثيــة  كالمنتجــات  اليوميــة 

الفلسطينية.

االحمد خالل لقائه الوفد القبرصي


