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  حدث في مثل هذا اليوم  حدث في مثل هذا اليوم

     

أفقيًا :
1 - مطربة لبنانية شــاركــت فــي فيلم 
«الـــقـــلـــب لــــه واحــــــــد» – مـــطـــربـــة ســـوريـــة 

شاركت في فيلم «غرام وانتقام»
2 - اتساق – إبِريسم أو ِدمقس 

3 - موجز – أبو األب أو أبو األم 
4 - رزانة – عاصمة إيطاليا 
5 - ناضج – أخو األم – قط 

6 - نــظــيــر – فـــّتـــان – مـــن الــحــيــوانــات 
الضخمة 

7 - ِذروة – شقيق 
8 - ضد بطيء – أخو األب 

مة  9 - قرد – معلِّ
10 - مصّور – من أفرط في حب نفسه 

11 - وجع – أرق – جواب 

عموديًا :
1 - ممثلة مصرية اضطلعت ببطولة 
مسلسل «أم كلثوم» – ممثلة  مصرية من 

مسلسالتها «أوان الورد»
2 - قهوة – ضد كذاب – لعاب النحل 

3 - إجادة – جريء 
4 - نصيب – أنثى من الضأن – والدة 

5 - شعب – مقدار العمر 
6 - رجــــاء – مـــا يــخــطــر فـــي الــنــفــس – 

للتأوه 
7 - دمار – خالف يسرى 

ّلة – تهيئة 
َ
8 - غ

9 - قط – مصيدة – طن الجرس 
10 - ضد سلبي – صعب 

11 - لعبة وضعها أحد ملوك الفرس 
وتعرفها العامة بلعب الطاولة – أمان 

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

على الكلمة املطلوبة، وهي عاصمة عربية.

1-12: مطربة سورية
12-15: جاف

15-18: صحيح
18-21: مدرس

21-24: عليل
يغشى  ســحــاب   :37-24

األرض
27-30: ملعان

30-33: ضد بعيد
33-37: صحراء واسعة

36-41: اتحاد
41-44: محتاج

44-46: عدد
46-48: علة

48-51: أعمى
51-53: شك

53-55: منزل
55-59: تمرين

59-61: مصرف
61-64: سخي

أديـــــب لــبــنــانــي اشــتــهــر بـــروايـــاتـــه الــتــاريــخــيــة، مــنــهــا: «املــمــلــوك
الشارد»، «أرمانوسة املصرية» و»غادة كربالء».

1+6+7= ضد رديء
2+5+4+9= رصني
3+5+8+2= لّحام
5+9+8+2= حزام

9+8+7+2= قليل الوجود

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

مرفأ نفطي عاملي 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 سينمائي 
مصري أخرج 33 فيلمًا طويًال حصل معظمها على أعلى الجوائز 

في املهرجانات العاملية.

ضــع مـــرادفـــات الــكــلــمــات الــتــالــيــة فــي املــربــعــات الــفــارغــة عــمــوديــًا بحسب األرقــــام. 
تحصل بعد ذلــك على املشترك بني هــذه املــرادفــات، وهــو اســم أطلقه العرب القدماء 

على إسبانيا والبرتغال.
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1 ــ تماثل
5 ــ معاقبة على إساءة

2 ــ معنى
6 ــ مأنوس

3 ــ اختالف
7 ــ تنظيم

4 ــ من فسد عقله

1968 - البابا بولس الســادس يكرر تحريم اســتعمال وسائل منع 
الحمل على الكاثوليك الرومان على الرغم من توصية من مفوضية 

الكنيسة بالنظر في ذلك.
1981 - ولي العهد البريطاني األمير تشارلز يتزوج من ديانا سبينسر 

في حفل زواج مهيب.
 1988 - الحكم العنصري في جنوب أفريقيا يمنع عرض فيلم معاد
لنظام «األبارتهايد» (الفصل العنصري) يحمل اسم «ابك الحرية».

2013 - قتل 8 جنود تونســيين في كمين في جبل الشــعانبي في 
تونــس منهــم اثنين ماتوا ذبحا، وبناء عليه قام الجيش التونســي 
بعملية عسكرية واسعة النطاق بقصف الجبل بالطائرات والمدفعية 

فيما عرفت بأحداث جبل الشعانبي.
2015 - اصدار نظام مايكروسوفت التشغيلي ويندوز 10.
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انت والنجوم
مهنيــاً: لديك اليوم وقت فــراغ كافي 
حــاول ان تنجــز مــن خاللــه المهــام 

المتراكمة

مهنياً: تشــعر بضائقة مادية حاول ان 
تخفف من مصاريفك هذه الفترة 

مهنياً: ال تجعل فشل مشروع يشعرك 
باالحباط حاول ان تبدأ من جديد

مهنياً: حاول ان تحصل على الدعم من 
شخص صاحب خبرة في االمور العالقة 

مهنياً: وضعك المالي افضل هذا الشهر 
حاول ان تحافظ على ادخاراتك 

مهنيــاً: اخيــرا تنجــح فــي اقنــاع احد 
المســتثمرين فــي تنفيذ مشــروعك 

الذى طالما حلمت به 

مهنيــاً: حاول ان تكــون اكثر تركيزا 
فــي عملك وان ال تفــوت التفاصيل 

الصغيرة 

مهنيــاً: عليك ان تكــون اليوم اكثر 
حكمة في مواجهة العوائق التى قد 

تتعرض لها 

مهنياً: تفكر جدا في تاسيس عملك 
المهني المستقل 

مهنياً: تتحلى بالثقة العالية بالنفس 
اليوم لطرح ارائك واقتراحاتك

مهنيــاً: ال تطلق اية احــكام قبل ان 
تتأكــد مــن صــدق الشــائعات التى 

سمعتها 

مهنياً: تشــعر بالقلــق على اعمالك 
خاصــة بعد االخبــار التى ســمعتها 
مؤخرا ال تخف وحاول ان تسترخي

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

09:12 07:45 04:25 12:45 05:49 04:18

 الرئيس يهنئ ملك المغرب بعيد العرش
رام اهللا- وفا- أبــرق الرئيس محمود عباس، 
مهنئا العاهل المغربي الملك محمد السادس 

بعيد العرش المجيد.
وعبر الرئيس في البرقية عن أحر تهانيه بهذه 
المناسبة باسمه شخصيا واسم دولة فلسطين 
وشــعبها، معربا عن أمله بــأن تحقق مملكة 

المغرب ما ترنوا إليه من تطلعات وأهداف.

وثمن الرئيــس مواقف المغــرب ودورها في 
دعــم نضال شــعبنا من أجل إنهــاء االحتالل 
اإلســرائيلي، مضيفا: نحــن واثقين بأن هذه 
المواقــف ســتتواصل وســتتكاتف فــي هذه 
المرحلــة الدقيقة التي يتعرض فيها شــعبنا 
ومقدســاته لهجمــة شرســة من قبــل قوات 

االحتالل وعصابات المستوطنين.

 «هيئة األسرى» تنشر صوراً
 لمقدسيين تعرضوا للضرب أثناء االعتقال

رام اهللا- الحياة الجديدة- نشرت هيئة شؤون 
األســرى والمحررين، أمس، صــورا لعدد من 
المرابطيــن في المســجد األقصــى تعرضوا 
للضــرب المبرح والتنكيل على أيدي شــرطة 
االحتــالل والقوات الخاصة اإلســرائيلية أثناء 

االعتقال واقتيادهم لمراكز التوقيف.
وكان محامي الهيئة محمد محمود، أوضح أن 
قــوات االحتــالل اعتقلت منذ منتصــف الليلة 
الماضية وحتى ساعات فجر اليوم قرابة 100 
مصلي من المسجد األقصى واقتادتهم جميعا 
إلى مركــز تحقيق المســكوبية بعد االعتداء 

على العشرات منهم.

وأضــاف محمود الــذي تواجد مــع المعتقلين 
حتى الفجــر، بأنه تم اإلفراج عــن غالبيتهم 
صباح أمس، بعد االستجواب، فيما عرض 21 
منهم على محكمة الصلح في القدس وقررت 

إبعادهم عن المسجد األقصى.
وكانــت قوات االحتــالل اعتقلت منذ منتصف 
الليلــة قبــل الماضيــة وحتــى ســاعات فجر 
المســجد  مــن  مصلــي  قرابــة 100  أمــس 
األقصى، واقتادتهم جميعا إلى مركز تحقيق 
المسكوبية. وتم الحقا اإلفراج عن غالبيتهم، 
فيما يتم عرض 21 منهم على محكمة الصلح 

في القدس امس.

 طلبة من «القدس المفتوحة» يبتكرون نظاماً في المراقبة الذكية للمنشآت
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- ابتكر طلبة فرع جامعة 
القــدس فــي جنيــن نظاماً فــي المراقبــة الذكية 
للمنشــآت، وهو جهــاز إلكتروني يراقــب التغيرات 
البيئية المختلفة من أجل السيطرة عليها وإبقائها 
ضمــن حــدود طبيعية، وعنــد تجاوز تلــك الحدود 
يبدأ النظام بتشــغيل األجهزة المناســبة، ما يجعل 

التغيرات تعود إلى الحدود المسموح بها.
وتكــون فريق عمل هذا المنتج مــن الطلبة: ريما 
صالح، وأحمد نزال، وأماني عيسى، وعارف عريدي، 

تحت إشراف أ. ليث كمال إبراهيم في فرع جنين.
ويقول الطلبة إن منتجهم هذا هو جهاز إلكتروني 
يراقب التغيرات البيئية المختلفة للســيطرة عليها 
وإبقائهــا ضمن حدود طبيعية. ولكــن إذا ما تعدت 
التغيرات تلك الحدود، فإن النظام يشــغل األجهزة 
المناســبة، مــا يجعل التغيــرات تعود إلــى الحدود 
المسموح بها. ثم إنه يرسل إنذاراً لصاحب المنشأة 
فــي حــاالت الخطر عبــر االتصال بهاتفــه النقال، 
باإلضافــة إلــى أن الجهاز يقدم تقاريــر تفصيلية 

دوريــة عــن حالــة المنشــأة بالتحديــد الزمني، ما 
يجعل صاحب المنشــأة على دراية تامة ومستمرة 
بمنشآته عن بعد. يرى الطلبة أنه يمكن استخدام 
الجهــاز فــي المنشــآت اإلنتاجية المختلفــة، وفي 
غرف العمليات، ومخازن األدوية، واألغذية، ومزارع 
الدواجن، والبيوت البالستيكية، وفي كل مكان يتأثر 
بالتغيــرات البيئيــة المفاجئة، وكذلــك في البيوت 

الذكية والسيارات.
وعن دوافهم لعمل المشروع، قال الطلبة: «صنعنا 
جهاز (smspf) من أجل مســاعدة أصحاب المنشآت 
اإلنتاجيــة في تفادي األضرار التي تحصل بســبب 
التغيــرات البيئية المختلفة، ومخاطر الحرائق التي 
يمكــن أن تتعرض لها منشــآتهم. ويلعــب الجهاز 
دوراً كبيــراً في الحد من ارتفــاع تلك المتغيرات أو 
انخفاضها، التي قد تنتج عنها آثار مدمرة وخســائر 
فادحــة. باإلضافــة إلى ذلــك، فإن الجهاز يســاعد 
المستخدم على تقليل عدد العاملين في منشآته، 
ذلك أنه يقوم بنفسه بتشغيل أجهزة المنشأة حسب 

حالة المتغيرات، باإلضافة إلى مراقبته المنشأة عن 
بعــد وإبالغ صاحبها بكل شــيء. كما يمكن للجهاز 
أن يقدم تقارير دورية عن حالة المنشــأة بالوقت 
والتاريــخ». فيمــا يتعلــق بجوانب تميز المشــروع 
وبصماتــه اإلبداعية، يرى القائمــون عليه أن ذلك 
يكمن في تصنيعه بأيد فلسطينية وبتكلفة بسيرة 
ليحــل بذلــك محل أجهــزة مســتوردة ذات تكاليف 
باهظــة، باإلضافة إلى أن الجهــاز متكامل ويقوم 
بأكثــر من عمل فــي آن واحد، ويتميــز بأنه يقوم 
بوظائف عدة كالمراقبة، والتشــغيل، والســيطرة، 
واإلبالغ، وتسجيل البيانات، وكل ذلك في آن واحد.

ويقولــون إن ابتــكار مثــل هــذا الجهــاز وبثه في 
األســواق سيســهم في تخفيف العبء المادي على 
أصحاب تلك المنشآت، باإلضافة إلى أنه يساعد في 
تخفيــف األضرار الصحية التي قد تطرأ عند حدوث 
تغيير مفاجئ في غرف العمليات، أو تلف المحاصيل 
الزراعيــة، أو تلف مــواد غذائية في المخازن، وغير 

ذلك.

 فرقة الزبابدة للدبكة تنهي مشاركتها في عدد من مهرجانات إيطاليا
الزبابــدة- الحياة الجديدة- عادت الــى ارض الوطن فرقة 
الزبابدة للدبكة والفنون الشــعبية بعد مشاركتها في عدد 
من مهرجانات ايطاليا ممثلة لدولة فلسطين ومشاركة عدد 

من الفرق العالمية.
وقــال توفيق عبد اهللا مدير الفرقــة ان الزيارة تاتي تلبية 
لدعوة وجهت للفرقة من قبل الجالية الفلسطينية وسفارة 
فلسطين في روما وادارة مهرجان وادي اتريا في شيسترنينو 
جنوب ايطاليا، حيث احيت الفرقة احتفاال في وسط العاصمة 
االيطاليــة روما في اليوم الفلســطيني في المهرجان الذي 
اقامه حزب اليســار االيطالي تحت عنوان (البديل) وقد كان 
يوما فلسطينيا بامتياز ابتدأ بندوه تحت عنوان ( نحو سالم 
عادل في الشــرق االوســط) ادارها السكرتير االول للحزب 
اليســاري في روما بمشاركة سعادة سفيرة دولة فلسطين 
د. مي كيلة ود. يوســف سلمان رئيس الجالية الفلسطينية 
ولويزا مورغانتيني النائب السابق لرئيس البرلمان االوروبي 
والمهندس نزيه الخليل رئيس مجلس ادارة مؤسسة نزيه 
الخليل الخيرية راعي الفرقة وعدد من السلك الدبلوماسي 

العربي المعتمدين في روما.
واضــاف عبد اهللا ان الندوة االولى تبعتها اخرى تحت عنوان 
( نزع الســالح في العالم) بمشــاركة ثالثة من البرلمانيين 
االيطاليين ومســؤول منظمة امينيســتي فــرع روما وادار 
الحــوار ايرنيســتو تشــيكو االعالمي الشــهير حيث تحدث 
الجميع عن اضرار االســلحة وســوء النفقــات عليها مقارنة 
مع المســتلزمات االنسانية وقد دعت ســفيره فلسطين د. 
كيلة الى مبادرة شــرق اوســط خال من الســالح مؤكدة ان 
اليوم الفلســطيني في هذا المهرجان يقدم دعما لالقصى 

والقدس.
واكد الدكتور سلمان بكلمته ان الصراع في فلسطين ليس 
صراعا دينيا بل هو نضاال حول احقاق حقوق شعبنا واكبر 
مثال على ذلك هو بلدة الزبابده والتي تعتبر مثاال للعيش 

المشترك بين الديانات. 
ورحــب الحضور بفرقة الزبابده للدبكة والفنون الشــعبيه 
وبالمهندس نزيه الخليل راعي الفرقة قبل ان تعتلي خشبة 
المسرح اليصال رســالتها الى الشعب االيطالي حول تراث 

وثقافة وهوية شــعبنا الفلسطيني فقدمت لوحاتها الفنية 
وسط تفاعل كبير من ابناء الجالية والطليان

وتابعت فرقة الزبابده للدبكة والفنون الشعبية مشاركتها 
فــي ايطاليا بالمشــاركة فــي افتتاح مهرجان الموســيقى 
والرقص الشعبي الدولي في تشيستيرنينو جنوب ايطاليا 
ممثلة لدولة فلســطين بمشاركة كل من هولندا وليتوانيا 

وايطاليا.
واكــدت الفرقة في كلمتها امام الجمهور على ان لغة الفن 
والموسيقى هي لغة الجميع التي تعمل على تعزيز الحوار 
بين الشــعوب وبين الثقافات المختلفه شــاكرين الشــعب 
االيطالــي ومنظمي المهرجان على دعوتهم وعلى دعمهم 

لقضايا الشعب الفلسطيني. 
واشــار عبد اهللا الى مشاركة اعضاء فرقة الزبابدة للدبكة 
والفنون الشعبية بمسيرة في مدينة شيسترنينو مع اعضاء 
الفرق االخرى لدعم اقامة الســالم العــادل وتعزيز الحوار 
بين الشعوب والثقافات المختلفة حاملين االعالم والكوفية 
الفلسطينية على وقع انغام االغاني التراثية الفلسطينية.


