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  حدث في مثل هذا اليوم  حدث في مثل هذا اليوم

     

أفقيًا:
1 - مــطــربــة ســوريــة مــن أســــرة رفيعة 
املـــكـــانـــة قـــضـــت غـــرقـــًا وهـــــي فــــي ريـــعـــان 

شبابها – مغنية لبنانية 
2 - قصر – موضع النور – سكب 

3 - مدخول – جرس كبير 
4 - ما سال من الفم – يابس 

5 - أفعى – حسام 
6 - صنو أو نظير – جريان 

7 - ارتقاء – مساعد 
8 - بقية حياة – ضــد يمني – مــا بني 

األرض والسماء
9 - مترفع عن الدنايا – وطأ 

10 - قنوط – نار 
11 - ماء العني – والدة – عليل 

عموديًا:
1 - مــطــربــة ســـوريـــة ذاع صــيــتــهــا في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــعــد صـــــدور أغــنــيــتــهــا 

«اسمع صدى صوتك» 1991
2 - ضد بطيء – إعانة – بحر 

3 - آلة الحث – حوادث 
4 - إقصاء – قط 

5 - وقت – قهوة – متشابهان
6 - متشابهان – عميل لدولة أجنبية 

– مادة مميتة 
7 - من أفرط في حب نفسه – جاء 

8 - بياع النقود بنقود غيرها – طلب 
– أخو األب 

9 - حيوان مفترس – طابق في مبنى
10 - متمسك بالتقاليد – يساير 

11 - سجن – مشعل 

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

على الكلمة املطلوبة، وهي عاصمة آسيوية.

بــــني  مـــــــضـــــــيـــــــق   :7-1
إسبانيا واملغرب

7-10: مركب
10-14: حجة أو دليل

14-18: طرائف
18-20: خوف
20-23: سمني

23-26: ريح خفيفة
26-30: ساحة

30-33: ضد ليل

33-36: مصور
36-39: معلم
39-42: نوم

42-46: تماثل
46-49: نحيل
49-52: عاقل

52-56: عمران
56-58: صنف

58-60: لعاب النحل
60-64: بريق

رئيس أميركي عمل على إلغاء االسترقاق في بالده.

1+5+12= أقرباء
2+4 8++11+13= منطاد

6+7+9= طمأنينة
8+5+2= لسان النار

11+10+3= مأوى الطائر

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 األندلس املشهورة.
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اشطب الحروف املكررة مرة أو أكثر في كل صف أفقي، فتتبقى
في الشبكة مجموعة من األحرف تشكل على التوالي اسم موسيقار
مصري لّحن أغنية «خسارة خسارة فراقك يا جارة» لعبد الحليم

حافظ.

ضع مرادفات الكلمات التالية في املربعات الفارغة عموديًا بحسب األرقام. تحصل بعد 
ذلك على املشترك بني هذه املرادفات، وهو مرفأ مصري على مدخل قناة السويس.
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1 - حلم مزعج
2 - إطار

3 - سفينة حربية
4 - شعور

5 - تلقيح
6 - تعب

7 - ساحة

1578 - الســعديون يقضــون علــى التواجــد البرتغالي فــي المغرب بعد 
انتصارهم في معركة وادي المخازن.

1909 - بداية اإلضراب السويدي العام .
1914 - المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والواليات المتحدة تتخذ 

الحياد في الحرب العالمية األولى.
1933 - صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية.

1984 - فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسما جديدا للجمهورية.
1988 - علمــاء أمريكيون يكتشــفون 17 نوعا جديدا من فيروس نقص 

المناعة اإليدز.
1990 - العــراق يعلن عن تأســيس جمهورية الكويــت تحت قيادة حكومة 
الكويت الحرة المؤقته برئاســة عالء حســين وذلك بعد الغزو العراقي في 

2 أغسطس.
2000 - االحتفاالت تعم المملكة المتحدة إلحياء ذكرى ميالد الملكة إليزابيث 
األم المئــة، وتعتبر الملكة إليزابيــث أول أفراد العائلة المالكة التي تحتفل 

بذكرى ميالدها المئة.
2007 - إطالق سفينة الفضاء «فينيكس» التابعة لناسا.
2010 - إطالق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.
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انت والنجوم

مهنياً: قد يحاول بعضهم النيل منك، أو 
على األقل تشويه صورتك، فكن حذراً 

مهنياً: تتطور األمور إيجابياً لمصلحتك 
في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك 

لتقبل على األعمال بحماسة كبيرة 

مهنياً: تظهر قدرة على الخلق واالبداع 
وتميل الى تقديم المساعدة للزمالء ما 

يرفع من رصيدك بينهم

 
مهنياً: تعــارض أي خطوة إذا لم تكن 
مقتنعاً بما يعرض عليك، العشــوائية 

لن تكون في مصلحتك 

مهنياً: تواجه شــكوكاً في غير محلها، 
وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، 
ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة 

وغير مؤذية

مهنياً: تطورات إيجابية تعزز مركزك 
المهني، فكن جاهــزاً لأليام المقبلة، 

فهي قد تكون أكثر إشراقاً 

مهنياً: حاذر هواجس وافكاراً ســوداً 
تنتابك، فقــد تتهم بعضهم بنيات 
بعــض  قنــص  وبمحاولــة  ســيئة 

مكتسباتك
مهنياً: قد تخف الحظــوظ تدريجياً، 
ل،  والمطلــوب منك الرويــة والتعقّ
المادية  المجــاالت  فــي  وخصوصــاً 

والمهنية 

بالعمــل  معارفــك  تــزداد  مهنيــاً: 
وتستفيد منها وتتواصل مع الزمالء 
العمل كي تنجز المشــارعي بشكل 

أسرع 

مهنياً: بعد النجاح الذي حققته أخيراً 
في العمل، باتت النظرة إليك مختلفة 
ما يرفع معنوياتك ويعزز موقعك

باألصدقــاء واألهل  مهنيــاً: تحــاط 
واألحباء، وتتلقى مساعدة تفاجئك، 
تكسب المال، وتقوم بعمليات مربحة 
وتستفيد حتى من أخطاء اآلخرين

مهنياً: ال تحسم أمراً عقد اليوم قبل 
أن تتأكد من صدقه وحاول اليوم أن 
تحسن عالقتك برؤسائك في العمل 

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
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يحيى رباحعالمات على الطريق

 نتنياهو بين السقوط السياسي والتصعيد في القدس
 مــا زال االنتصــار الكبيــر الــذي حققه 
المقدسيون بكل مستوياتهم، فعاليات 
دينيــة ومرابطون وفعاليــات تنظيمية 
قادتهــا فتح بامتيــاز وأجيال مقدســية 
جديــدة، مــن خــالل توحد فــي حدوده 
الفلســطينية  القيــادة  مــع  القصــوى 
وعلــى رأســها الرئيس أبو مــازن الذي 
جســد حضوره من اللحظــة األولى في 
صباح الرابع عشــر من تموز، حين حذر 
نتنياهو من اســتغالل األحــداث، ما زال 
هذا االنتصار من الوزن الكبير يثير ردود 
أفعال وتداعيات واسعة، وما زال نتنياهو 
رئيــس وزراء إســرائيل والمتواطئــون 
معه في الحكومة اإلســرائيلية يبحثون 
عــن طريقة لإلفاقة من اللطمة القوية 
التي تعرضوا لهــا حين اضطر نتنياهو 
للنزول عن الشــجرة عاريا ومكشــوفا، 
ألن الملفات الخطيرة التي تالحقه، تزداد 
قوة وحبكة حتى وإن ســارت ببطء، وال 
تزال تتقدم في اتجاه واحد وهو سقوط 
نتنياهو، الذي حققت الشرطة مع زوجته 
ســارة فــي األســبوع الماضــي، والذي 
ظهر في ملفاته شــهود ملك، أي شهود 
عندهم ما يقولونه ضده في شهاداتهم 
مقابــل األمــان، وبالتالــي فــان الوضع 
فــي القــدس وحــول األقصــى ينطوي 
على خطورة زائدة، ولكن المقدســيين 
بوعيهــم لما يجري يقفــون بالمرصاد، 
وهم أهل لذلــك، حتى وإن كان النصر 
الثميــن العظيــم الذي أهــدوه لألمتين 
العربية واإلسالمية لم يظهر ما يوازيه 
على الصعيدين العربي واإلسالمي رغم 

كثرة االدعاءات!!!! 
فــي االجتماعيــن على مســتوى وزراء 
الخارجيــة العــرب في القاهــرة، وعلى 

مســتوى وزراء الخارجيــة فــي منظمة 
التعاون اإلســالمي في إســطنبول، لم 
يظهر منها شيء حقيقي، والبيان األخير 
لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
يكشــف عن مرارة واضحــة، وربما لهذا 
الســبب فإن نتنياهو يحاول الهجوم من 
جديد، وإرســال أالف ومئــات من اليهود 
المتعصبيــن إلــى باحــات األقصى هي 
الدليل على ذلك، لكن المقدسيين على 
أهبة االســتعداد، والقيادة الفلسطينية 
تتابــع الوضــع بدقــة واقتــدار، وبعض 
الشــركاء العــرب الذيــن هــم معنا في 
المعركة في غاية التنبه وخاصة األردن 
ومصــر اللذيــن ال تغفــل عيونهم عن 

أحداث األقصى لحظة واحدة.
رخاوة الخاصرة في الحالة الفلسطينية 
ممثلة بحركة حماس ال تزال على حالها 
بل أكثر ســوءا وارتهانــا، بل إن حماس 
تزداد خروجا من المشهد وتزداد نفياً من 
الحضور الفلســطيني، وآخر الشطحات 
المريعة لحمــاس انها تماطل وترفض 
تنفيــذ القــرار الــذي أصــدره الرئيس 
بتخصيــص مئة دونــم لصالح انشــاء 
محطــة لتحليــة المياه بالقــرب من دير 
البلح في أرض المحررات التي انسحبت 
منها المستوطنات اإلسرائيلية في العام 
2005، لمــاذا هــذا الرفــض والتباطــؤ 
والمماطلة ؟؟؟ ال جواب، ويبدو أن البؤس 
في غــزة، والعطــش وتلوث الشــاطئ 
والتقارير عن قرب عدم صالحية القطاع 
للحياة هي العوامل الوحيدة التي تستمد 
منها حمــاس القدرة علــى البقاء، فهل 

هناك تفسير آخر؟؟؟

Yhya_rabahpress@yahoo.com

 طالبة من «القدس المفتوحة» تبتكر نظاماً لتقليل استهالك الري في زراعة النخيل
الجديدة-  الحيــاة  جنيــن- 
نجحــت جمــة أبــو الحســن 
الطالبة بفرع جامعة القدس 
المفتوحة بجنين في ابتكار 
نظام لتقليل استهالك مياه 
الــري فــي زراعــة النخيل، 
وتقوم الفكــرة على ابتكار 
أليــاف  مــن  مكــون  منتــج 
منســوجة بطريقــة دائرية 
متناســقة مــع ســطح جذع 
الشجرة، ال تمتص الماء بل 
تحافظ على أكبر نسبة منه 
ومن الرطوبــة داخل التربة 

المحيطة بالجذور.
وقالت أبو الحسن إن المنتج 
األليــاف  بتشــميع  يمتــاز 
طبيعية (100%)،  ومكوناته 
وال تؤثر ســلبا على البيئة، 
ويمكن لجميع أصحاب مزارع 
النخيل استخدامها وتطبيقها 
الحمضيــات  أشــجار  علــى 
وغيرها من األشــجار. ومن 

مميــزات تلــك األليــاف أنها 
طويلــة،  لســنوات  تــدوم 
ويقدر ســعر المنتج حســب 
الحجم من (50-40) دوالرا 

أميركيا.
إن  الحســن  أبــو  وافــادت 
مشــروعها وصــل إلى رواج 
عالمي، إذ دخل في مسابقة 
ليــة  و لد ا  ( يتشــميد سو )
المحيطــة  التســع  (الــدول 
المتوسط)،  األبيض  بالبحر 
والمزارعــون تقبلوا الفكرة 
وحثوا على تطبيقها بشكل 
مباشر. وحظي هذا المشروع 
بالمركز األول في مســابقة 
أبطال المناخ على مســتوى 
فلسطين، الذي أقيم بجامعة 

بيرزيت قبل شهور قليلة.
الى  الحســن  أبــو  واشــارت 
القــدس  جامعــة  إدارة  ان 
المفتوحة أصرت على إقامة 
دراســة معمقة ثم تجربتها 

في محطــة األبحاث التابعة 
لها بمدينة أريحا في الوقت 
أن  أوضحــت  ثــم  القريــب. 
المشروع مبتكر ولم يسبق 
إليه أحــد، فهو يقــوم على 

حل مشكلة تبخر مياه الري 
ويخــدم الجانــب الزراعــي، 
ومــن الممكــن أن ينافــس 
يمتاز  عالمي.  مستوى  على 
المنتج بكونه أخضر وطبيعياً 

بســهولة  ويتميــز   ،(100%)
اإلنتــاج. وأُنتجــت المفارش 
بطريقة ال مثيل لها، وتحفظ 
التربة مــن النباتات الضارة 
واألعشاب غير المرغوب بها.

 لبنان: وقفة تضامنية مع األسرى الفلسطينيين في صور
بيروت- وفــا- نظمت اللجنة الوطنيــة للدفاع عن 
األســرى والمعتقلين في ســجون االحتالل، وقفة 
تضامنية مع األســرى والقدس في قاعة كنيســة 
القديس توما للروم الكاثوليك، بمدينة صور جنوب 
لبنان، بحضور ممثلي األحزاب اللبنانية والفصائل 

الفلسطينية.
وألقى المطران مخائيل األبرص كلمة أكد فيها أن 
اللقاء في الكنيسة يليق بالقدس واألسرى «الذين 
يكتبون مجدا على صفحات التاريخ وهم يدافعون 
عن أقدس قضية، وهم قلب الشــعب الفلسطيني 

النابــض وعنوان نضاله ال يهابون الموت من أجل 
فلسطين».

بدوره، اعتبر رئيس المركز العربي للتواصل معن 
بشور، أن اللقاء ينطوي على معاني كبيرة، «أولها 
أن الكنيســة الشــرقية تحمــل قضايــا العرب كما 
نحملها نحــن، وتدافع عنها وقدمت التضحيات من 
أجلها، وثانيها الوحدة الوطنية التي تتجلى في أيامنا 

هذه من خالل الوحدة في القدس».
من جهته، أكد عضو إقليم حركة «فتح» في لبنان 
محمد زيداني، أن شــعبنا الفلســطيني لن يتوانى 

عن الدفاع عن مقدساته والوقوف في وجه محاوالت 
االحتالل الهمجية لتهويد مدينة القدس.

وشدد زيداني على مواصلة المسيرة والنضال حتى 
تحقيق أهداف شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشريف، بقيادة الرئيس محمود 

عباس.
كمــا ألقيت العديد مــن الكلمات التي أشــارت إلى 
صمود شــعبنا ودفاعه عن المقدســات المسيحية 
واإلسالمية، وضرورة توحيد الجهود إلطالق سراح 

األسرى في سجون االحتالل.


