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أفقيًا:
1 - كـــاتـــب فـــرنـــســـي مــــن مــســرحــيــاتــه 

«سوء تفاهم»
2 - صنف – طريق – بدن 

3 - بشع – ماهر 
4 - اقترب – خفق القلب – والدة 

5 - بحر – اغتراب – محصول 
6 - صوت الحمام – اختالف 

ب  7 - ضد شبع – تأهُّ
8 - لدن – مصاغ أو مجوهرات 

9 - استمر – شقيقة – خبر 
10 - سخاء – موج البحر الهائج 

11 - ُبعد – بناية 

عموديًا:
1 - كاتب فرنسي من رواياته «الباب

الضيق»
2 - عتاب – مجال – ضد وحشة 

3 - ضد قريب – يعرف 
4 - مورد – امتنع 

د – إضاءة 
َّ
5 - جواب – توق

6 - حــــزن ومــشــقــة – أعـــلـــى الـــشـــيء –
قفص الدجاج 

7 - تدمير – نقيض فوق 
8 - ضد غلظ – عمل – اكتمل 

ألـــــم – شـــجـــيـــرة زهـــــورهـــــا طــيــبــة  -  9
الرائحة 

10 - رمى – صالح 
11 - حمامة برية – حلقة 

ثم  األرقـــام،  املناسبة بحسب  بالكلمات  الفارغة  املربعات  امــأل 
إليها بأسهم، فتحصل على  املــواضــع املؤشر  اجمع األحــرف من 

الكلمة املطلوبة، وهي مرفأ في فلسطني على املتوسط.

1-9: مغنية لبنانية
9-12: ضد يمنى
12-15: طمأنينة

15-18: قليل الوجود
18-20: خوف

20-22: مكّبر الصوت
22-25: عتيق

25-28: بنك
28-30: ضد حزن

30-32: منام
32-35: مكان تشرب فيه القهوة

35-37: رجاء
37-41: بريق

41-43: صنف
43-45: لعاب النحل

45-48: جّزار
48-51: حّالق
51-53: ضوء

53-54: مكسب
55-58: سيف
م 58-61: ُمعلِّ

61-64: ضد بطيء

طبيب إنكليزي اكتشف البنيسلني 1928.

1+4+10+9= ناعم
5+8+12+4= ثمني

11+2+9= سأم وضجر
11+3+1+13= موضع

14+6+12+7= نهر

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

مدينة من مدن الشرق القديم.
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1974 - رئيــس األركان اإلســرائيلي إســحاق رابين يتولى رئاســة 
الوزراء.

1991 - تدفقــات الحمم من جبل أونزين في ناغاســاكي تقتل 43 
شخصا.

2007 - تكــون إعصــار جونو في بحر العرب والذي ضرب ســواحل 
سلطنة عمان بقوة ودمر وخلف خسائر بماليين الدوالرات ثم اتجه 

إلى إيران بعد أن أصبح عاصفة مدارية.
2010 - اللجنة العليا لالنتخابات في مصر تعلن نتيجة التصويت في 
انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي كانت من مصلحة 

الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم .
2011 - الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح يتعرض لمحاولة اغتيال 
مع كبار مســؤولي حكومته وذلك بقصف مســجد بالقرب من قصر 
الرئاسة، وأتى الحادث مع إشتداد االحتجاجات الشعبية المنددة بحكمة 

والمطالبة برحيلة.

عالقاتــك العاطفية سيســلط عليها 
الضــوء كما أنك ســتكون منهمكاً جداً 

بالمغامرات أو اللقاءات الجديدة.

القــوة والنشــاط العضلــي بازديــاد؛ 
ستبدو جيداً جداً من الناحية الجسدية. 
النشــيطون  األشــخاص  زك  ســيحفّ

المتحمسون. 

ال تخشــى طلب الدعم من األشخاص 
المؤثريــن لكي يعــززوا مشــاريعك. 
على الصعيد الغرامي، ســيكون لديك 

الشجاعة بما فيه الكفاية 

فيمــا يتعلــق بزواجك، هناك أســئلة 
مالية يجب أن تعالج بكثير من اللباقة. 

ستواجه حواراً صعباً مع أطفالك.

كــن حــذراً فــي عالقاتــك الجنســية 
وحميتك. فكر بإعطاء شيء غير متوقّع 
 لحياتك العائلية، و إال فإنك ســتحس

بضجر من األحباب. 

عائلتك قد تتعرض للخطر إذا كنت ال 
تستطيع النجاح في تحريرها.

بصعوبــة  يقــررون  قــد  األزواج   
االفتراق في هذه الفترة ؛ أما العزاب 
فبالعكــس، ســيكون لديهم فرص 

قوية

حاول تقييد نفقاتك إلى الحد الذي ال 
غنى عنه. ستكون في شكل طبيعي 

جيد جداً.

ســتجد صعوبــة فــي االتصــال مع 
أطفالــك؛ و كــرد فعــل، ستســجن 
نفسك في توبيخ صامت، لكن لسوء 
الحظ لن يكون هذا هو الحلّ الجيد. 
احــذر من اإلضطرابــات الدموية؛ ال 
تــدع تعبك البســيط يتفاقــم. في 
العمل، جهودك الســابقة ســتحمل 

ثمارها أخيراً 

ستحرز عالقات ممتازة مع أصدقائك؛ 
على الرغم مــن هذا يجب أن تبقي 
بعض المســافة لكــي تحافظ على 

حريتك.

أي عالقــة أو مشــروع متعدد الزوايا 
اليوم. بدالً من تركه يجننك، استرح 
وانظر إلى الموضوع من كافة أبعاده.

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
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اشطب الحروف املكررة مرة أو أكثر في كل صف أفقي، فتتبقى
في الشبكة مجموعة من األحــرف تشكل على التوالي اســم روائــي

أملاني من آثاره «الجبل املسحور».

ضــع مـــرادفـــات الــكــلــمــات الــتــالــيــة فــي املــربــعــات الــفــارغــة عــمــوديــًا بحسب األرقــــام. 
تحصل بعد ذلك على املشترك بني هذه املرادفات، وهو رسام إيطالي له جدرانيات 

رائعة في قصر الفاتيكان.
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1 - سفينة حربية
2 - ِعمارة

3 - فشل
4 - مكتوب

5 - مركبة هوائية
6 - صحيفة

7 - تاج العروس

يحيى رباحعالمات على الطريق

 خيبات نتنياهو
 آخــر مــا تناقلتــه وكاالت االنبــاء والفضائيــات 
العالميــة، كان خبــرا ســارا جــدا لنــا ولــكل من 
يؤيــد قضيتنــا الفلســطينية وحقوقنــا العادلة، 
ورغبتنا االكيدة في تحقيق سالم عادل وشامل، 
نستعيد فيه حريتنا واستقاللنا بعد دحر االحتالل 
اإلسرائيلي المستمر منذ خمسين سنة، ويمكننا 
مــن إقامة دولتنا الفلســطينية المســتقلة فوق 

ترابنا الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
امــا الخبر فيقــول ان الرئيــس االميركي دونالد 
ترامب وقع قرارا بعدم نقل الســفارة األميركية 
الى القــدس، وان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء 
إســرائيل يشــعر بخيبة االمل من قرار الرئيس 

األميركي.
الحقيقــة ان قــرار الكونجــرس األميركي بنقل 
الســفارة األميركية الى القدس هــو قرار قديم 
صــدر عــن الكونجرس فــي العــام 1995، ومنذ 
ذلك الوقت رفضــت كل اإلدارات األميركية التي 
تعاقبت تنفيذه ومنها إدارة الرئيس باراك أوباما 
وها هي اإلدارة الجديدة برئاســة الرئيس دونالد 
ترامب تأخذ نفس القرار وترفض نقل السفارة، 
وتنهي هذا الهوس الذي أصاب نتنياهو وحكومته 
اليمينية حول موضوعين فيهما من األوهام اكثر 
مــا فيهما مــن الحقائق وهما موضــوع القدس، 
وموضــوع يهودية الدولة، فغالبا ما كان نتنياهو 
يحاول الظهور بمظهر البطل في تحالفه مع عتاة 
اليمين وعتاة المستوطنين فيقف الى جانبهم دون 
حكمة أو روية، بل ان موقفه الخاطئ تجاه القدس 
وتجاه اإلصرار على االعتراف الفلسطيني بيهودية 
الدولــة، لهمــا مســاس حقيقــي بمأزقــه نتيجه 
التحقيقــات التي تجــري معه في أمــور جنائية، 
ويريد ان يخدع شعبه وإظهار ان التحقيقات التي 
تجري معه هدفها التشويش عليه النه مصر على 
ضم القدس الشــرقية عاصمة فلسطين االبدية 
الى إســرائيل تحــت عنوان «القــدس الموحدة»، 
يريد اعتراف الفلسطينيين بتعبير غامض اسمه 

يهودية الدولة.
نتنياهو وصل الى حاجز طويل من خيبات االمل 
مــن الــوزن الثقيل منذ بدايات هــذا العام، خيبة 

أمــل تجرعها بســبب قــرار مجلــس األمن رقم 
2334 ضد االســتيطان الذي اعتبره غير شرعي 
ومعيق للسالم وطالب بوقفه فورا، ثم خيبة امل 
بسبب المبادرة الفرنسية التي وقف ضدها بكل 
إمكاناتــه، وحرض عليها، ولكن المبادرة شــقت 
طريقهــا الى مؤتمــر دولي اســتضافته باريس 
بنجاح كبير، ثم خيبة امل من منظمة اليونسكو 
الذي اتخذ مكتبها التنفيذي قرارا ينفي اية صلة 
تاريخية لليهود بالمسجد األقصى، ثم خيبة امل 
بســبب زيارة الرئيــس ترامب الذي بــدأ جوالته 
الخارجية بالرياض التي عقد فيها ثالث قمم، قمة 
سعودية أميركية، وقمة خليجية أميركية، وقمة 
عربية إســالمية أميركية كان الرئيس ابو مازن 
حاضرا فيها كشريك مؤهل وقوي لصنع السالم 
المنشود ثم خيبة امل عندما زار ترامب إسرائيل 
وحــاول اليمين اإلســرائيلي المبالغــة في التودد 
والمبالغة في الحديث على باب البيت في المطار 
عن القدس (قلب الشــعب اليهودي) وعن يهودية 
إسرائيل، ولكن ترامب كان حاضر الذهن بشكل 
عالي المســتوى النه حين زار حائط البراق، فانه 
رفض ان يرافقه أي مســتوى رســمي إسرائيلي 
علــى اعتبار ان هذا الحائــط موجود في القدس 
الشرقية، ثم كانت خيبة االمل عدما قام الرئيس 
ترامــب بلقاء الرئيــس أبو مازن فــي بيت لحم، 
وقد اســتخدم الجميع المصطلح الضفة الغربية، 
ومعــروف ان الضفــة الغربية ارض فلســطينية 
احتلــت عام 1967، وكانــت هذه كلها خيبات أمل 
لنتنياهو الذي كان يطمح ان يسمي األشياء يغير 
اسمائها الحقيقية ولكن الفشل واالنكشاف كان 
من نصيبه، وكان اضراب االسرى االبطال ونجاحه 

الخارق بمثابة خيبة الخيبات.
شكرا للرئيس ترامب على دقته المتناهية، ووعية 
العميق بالحقائق، واصراره على التحضير الجيد 
لطرح مبادرته التي يحشــد لها كل أسباب النجاح 
علما بان الشــريك الفلســطيني حاضر ومؤهل 
ولديه العزم، فهل يتأهل الشريك اإلسرائيلي ؟
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 نابلس تكرم رجال اإلط فائية
نابلس- الحياة الجديدة- رومل السويطي- كرمت شركة 
ديارنا الدارة الحدث ولجنة من شخصيات المحافظة ورجال 
االعمــال رجال اطفائيــة بلدية نابلــس، برعاية رئيس 
الــوزراء رامي حمد اهللا، وحضور محافــظ نابلس اللواء 
اكرم الرجوب ورئيس بلدية نابلس عدلي يعيش وأعضاء 

المجلس البلدي وممثلي الفعاليات الرسمية واالهلية.
وأشار محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ألهمية العالقة 
بيــن المجتمــع المحلي وبيــن مؤسســات نابلس موجها 
الشكر لكل من ساهم وساعد وتبرع لتنفيذ هذا الحفل، 
مؤكدا أن دولة رئيس الوزراء راعي الحفل تكرم مشكورا 
بتقديم مبلغ مالي للمساهمة بإنجاح هذا الحفل لتعزيز 

هذه الشراكة .
وقــال مديــر عام شــركة ديارنا رجل األعمال والناشــط 
الشــبابي مهنــد الرابي ان الشــركة ومــن ضمن خطتها 
اإلســتراتيجية تابعت مشــوارها في تعزيز المســؤولية 
المجتمعية ونشر ثقافة التطوع وذلك من خالل تنفيذها 
فعالية جديــدة لتكريم رجال إطفائيــة نابلس بطريقة 
جديدة، حيث أشار الى أن الشركة وبالتعاون مع الشركاء 
ورجــال الخير قامت بالترتيــب لعمل حفل تكريم لرجال 
اإلطفائية وذلك بعد الحادث األخير الذي حدث في مطعم 
العطعوك في منطقة رفيديا والذي أصيب به ثمانية من 
رجال اإلطفاء بحروق متوسطة واشار الرابي إلى أن هذا 
الحريق هو من جعل الشــركة تتحرك وتبادر بتشــكيل 
لجنة من رجال أعمال وشخصيات وطنية لتوجيه التكريم 
والتقدير. وأوضح الرابي أن «ديارنا» ستستمر في النهج 

الذي بدأته العام 2009 في تقديم الفعاليات والمبادرات 
المجتمعية، وأن هذه الفعالية تأتي مكلمة لهذا المسلسل 
وأشــار الى أن الشــركة ستســتمر بهذا النهــج وأن نجاح 

مخرجات هذا الحفل هو الدافع الرئيسي لالستمرار.
يذكــر أن اللجنة العليا ســتقوم بتقديم هدية عبارة عن 
مالبس متخصصة لرجال اإلطفاء وبأعلى مستوى خالل 

فترة قريبة وبتكلفة ستصل إلى 130 الف شيقل.
والقى الحاج نبيل ســليم كلمــة لجنة التكريم وجه فيها 
الشكر والتقدير لرئيس الوزراء ومحافظ نابلس ورئيس 
البلديــة لما قدموه من دعم مــادي ومعنوي النجاح هذا 
التكريم، مخاطبا رجال االطفائية بانكم انتم من تزرعون 
االمــل وتعملــون بصمت واخــالص، كما انهــم اصحاب 
التضحيــة  الن عملهــم ليس من باب العمــل الوظيفي 

فحسب، وانما بدافع وطني.
وقال ان فكرة التكريم انطلقت بعد حادثة حريق مطعم 
العطعوط، ما دفع مجموعة من رجاالت المجتمع المحلي 
ليكونــوا داعمين لرجال االطفال ومؤازرين لهم انطالقا 
من الدور الفعلي والشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتم 
على الفور تشكيل لجن وطنية مجتمعية بمبادرة شخضية 
محلية بدون تكليف من أي أحد مكونة من تيســير نصر 
اهللا وأيمــن عطا اهللا وعمر عكوبــة وعمر الصدر وعزام 
الشخشــير ونبيل سليم ومن شركة ديارنا الدارة الحدث 

مهند الرابي وادهم خروبي.
واكد ان الواجب يحتم علينا كواجب مؤسسات محلية وكل 
الهيئــات  التواصل مع المجتمع المحلي، وان نوفر الدعم 

لكل فرد او شــريحة تخدم شــعبها، مقدما الشكر لرجال 
الصحافة واالعالم لدور في هذا التكريم وابرازه بما يليق. 
من جانبه وجه الحاج المهندس عدلي يعيش رئيس بلدية 
نابلــس التحيــة لرجال اإلطفائيــة وكل عمال وموظفي 
البلدية الذين يســهرون علــى خدمة مجتمعهم، رغم ما 
يتعرضون له من مخاطر. كما وجه يعيش التحيةلألسرى 
بانتصارهــم علــى الســجان، معتبرا ذلــك انتصار على 

السجان.
وقال ان رمزية هذا االحتفال الذي جاء من اصحاب المبادرة  
ليس النه يشــمل دعمــا ماديا وانما بهذه الحشــود التي 
تجمعــت البراز قيم الوفــاء احتفــاءا باالطفائيين ولكل 
من يســهر على راحة الناس  ســواء عمال البلدية بكافة 

تخصصاتهم  وفي كل الظروف.
ومن جهة أخرى أشار ضرار طوقان رئيس نقابة العاملين 
في بلدية نابلس أن موظفي البلدية سيعملون بكل جهد 
لمســاعدة المجلــس البلدي الجديد فــي مهامهم وأنهم 
يتطلعون لتحصيل األفضل لموظفي البلدية وقدم الشكر 

لكل من ساهم بإنجاح هذا الحفل.
وتخلل الحفل امسية احياها الشاعر والفنان الفلسطيني 
قاسم النجار حيث تفاعل معه الجمهور كثيرا, وفي نهاية 
الحفل تم تكريم طاقم اطفائية بلدية نابلس وعددهم 
78 رجــال. كمــا جرى عرض فيلم حــول واقع عمل رجال 
االطفــاء وهو نتاج فكرة الزميل ســامر خويرة وتصوير 
الزميل حســن قمحية، الى جانب عــرض عملي الطفاء 

حريق والنزول على الحبال من اماكن عالية.

 «القدس المفتوحة تشارك في المؤتمر الدولي للبحوث في التعليم والعلوم بتركيا
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- شــاركت جامعــة القــدس 
المفتوحة في المؤتمر الدولي للبحوث في التعليم والعلوم 

ICRES الذي عقد مؤخرا بمدينة كش اداسي التركية.
ويهــدف المؤتمــر إلى جمــع الباحثين وطلبة الدراســات 
العليا واإلداريين من مختلف البلدان، ومناقشــة القضايا 
النظريــة والعملية فــي جميع مجاالت التعليــم والعلوم 
(التعلم اإللكتروني، والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، العلوم التطبيقية والهندسة، والرجل االلي، 
وعلم الحاســوب، الفيزياء والكيميــاء والجغرافيا، وعلم 

األحياء، وعلــوم الحياة، والجيولوجيا، علم الحيوان، علم 
النبــات وعلم البيئة، علم اآلثــار، الفيزياء الفلكية، الخ.) 
وبالتالــي فإن ICRES هــو مؤتمر متعــدد التخصصات 
يغطــي أكبر مجموعة متنوعة من المواضيع ذات الصلة 
بالتعليم والعلوم.  وقد شارك باحثون من جامعة القدس 

المفتوحة، فشارك د. يوسف أبو زر في بحث بعنوان: 
«Text Mining for Efficient Project Evaluation» حيث 
عرض فيه نموذجا عمليا لتقييم المشــاريع باســتخدام 
التنقيب في النصوص. وشــارك أ. شــادي ذياب في بحث 

 Classification of Questions and Learning :بعنــوان
 Outcome Statements (LOS) Into Bloom»s

.Taxonomy (BT) By Similarity Measurements
وحظي المؤتمر بمشاركة واسعة من بعض الدول العربية 
ومــن الدول األجنبيــة والجامعات والمؤسســات التركية. 
حيث يعتبر هذا المؤتمر ملتقى عالمياً كبيرا يتيح فرصة 
للتواصــل وتبادل الخبرات بيــن الباحثين، وللتعرف على 
اخــر ما توصل إليه الباحثون في مختلف مجاالت التعليم 

والعلوم.


