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أفقيًا :
1 - عــــالــــم نـــمـــســـاوي كــــانــــت أبـــحـــاثـــه 

أساسًا لعلم الوراثة
ــَطــَر السقف – 

َ
ق 2 - عثر على شــيء – 

قبيح 
ـــــــّرة الـــقـــمـــر – حــــي فــــي الـــقـــاهـــرة 

ُ
3 - غ

اشتهر بمطابعه
4 - محاٍذ – جوهر مضيء ومحرق 
5 - متشابهان – مركز – ضد عذب 

6 - جميل – تداول 
7 - من الطيور – يزعم 
8 - مسموح به – هدف 

الـــهـــنـــد  بــــــني  مـــنـــطـــقـــة   – ســـــائـــــغ   -  9
للغزاة  مطمحًا  دائــمــًا  كــانــت  وباكستان 

الفاتحني 
10 - استمر – يقطع – نقيض ميت 

11 - منزل – نوع – علة

عموديًا :
ابتكر طريقة لقياس  أملاني  - فلكي   1

املسافات بني الشمس والكواكب
2 - خوف – غدير – رطب 

3 - ُدوار يصيب اإلنسان في البحر – 
حوادث كل يوم

4 - كبح – والد 
5 - مثيل أو نظير – دنو 

6 - مرفأ في أوستراليا – شوق 
7 - تباعد – حرف تفسير – من مواد 

البناء
8 - فصول تعقد في أول الكتب

فه ابن منظور  9 - معجم في اللغة ألَّ
10 - قطعة مستقلة في جريدة – بحر 

– ضد مملوك 
11 - غير ناضج – واسع – ضد أسود

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

على الكلمة املطلوبة، وهي دولة عربية.

مـــصـــريـــة  مــــمــــثــــلــــة   :8-1
راحلة

8-11: ضد يسار
11-14: نجيب

14-17: عاقل
17-21: حجة أو دليل

20-25: فوز
24-27: شذا

27-30: عسكري
29-33: ظلمة

32-34: انتفاخ في الجسم
34-37: عائق
36-41: اتزان

40-45: إمساك
45-48: سبيل
48-52: ربان

51-56: مواسير
56-59: شجاع

58-61: ضد حرب
60-64: وديعة

شــاعــر بـــغـــدادي فــي شــعــره عــذوبــة فــائــقــة. لــه أخــبــار مــع هـــارون 
الرشيد.

1+8+14= عضو حاسة الشم
4+5+6+10= شجاع

10+3+9+4= ما سال من الفم
13+7+1+12= صوت الكلب

14+2+11+12= مزارع

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

أضخم سلسلة جبال في العالم.

تراث
حضارة

حوار
حياة

دستور
دولة

رأسمال
رفاهية

زمن
سباق
سرعة

سفر
سمر
سهر

شجاعة
شفافية
شهامة
شهرة
شوق
صبر

صدى
صداقة

صدق
صواب
ضمان
ضمير
ضيافة
طموح

عدل
علم

عمل
فداء
فرح

فروسية
فصاحة

فطنة
فكاهة
قانون

قوة
كبرياء

كرم
كفاءة
كمال
لباقة

محبة
مستقبل
مستوى

مصير
معرفة
نبوغ
نجاح
هناء

اشطب الحروف املكررة مرة أو أكثر في كل صف أفقي، فتتبقى
اســم ممثلة التوالي  الشبكة مجموعة من األحــرف تشكل على  في 

لبنانية من رائدات السينما العربية.

ضــع مـــرادفـــات الــكــلــمــات الــتــالــيــة فــي املــربــعــات الــفــارغــة عــمــوديــًا بحسب األرقــــام. 
تحصل بعد ذلك على املشترك بني هذه املرادفات، وهو صناعي مصري أسس بنك 

مصر 1920.

ق ب
لباقةفرحصداقةسرعة

1 - بالون
2 - تاج العروس

3 - عنفوان
4 - تنسيق

5 - ائتالف
6 - فرحان

7 - تنشئة وتهذيب

1990 - الرئيــس األمريكــي جورج بــوش يصدر أوامره للســفن الحربية 
األمريكية بوضع العقوبات التجارية التي فرضتها األمم المتحدة على العراق 
بعد غزوه للكويت موضع التنفيذ فورا مستخدمة القوه إذا لزم األمر لمنع 

السلع من الدخول والخروج من العراق والكويت.
1993 - ألول مرة في التاريخ الحكومة البريطانية تســمح للناس بالدخول 

إلى قصر باكنغهام و التجول فيه.
1998 - الرئيس األمريكي بيل كلينتون يعترف بأنه كان بعالقة غير الئقة 

مع المتدربة السابقة في البيت األبيض مونيكا لوينسكي.
1999 - زلــزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب شــمال تركيا ويخلف 

17000 قتيل و 44000 جريح.
2010 - إسرائيل تهدم كافة منازل قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الرابعة 

بعد أن أعاد قاطنوها بناءها ثالث مرات.
2013 - اقتحام قوات الشــرطة لمســجد الفتح بعد حصاره، وإلقاء القبض 
على المتظاهرين الذين كانوا بداخله فيما عرِف بأحداث رمسيس الثانية.

2015 - تفجير في مدينة بانكوك عاصمة تايلندا يوقع 21 قتيالً على األقل 
وأكثر من 100 جريح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

انت والنجوم
عاطفياً: إذا تنازلت للشريك في األمور 
األساســية، فقد تواجــه الحقاً مواقف 

أكثر صعوبة 

عاطفيــاً: إياك التجني على الشــريك 
ألســباب سخيفة وســطحية، قد ترتد 
األمــور ســلباً عليــك، وتورطك في ال 

يحمد عقباه 

عاطفياً: ال تبرر أخطاء الحبيب وواجهه 
بما تشعر وكن ايجابياً في تعاملك معه

عاطفيــاً: صــارح الشــريك بمــا تنوي 
القيام بــه، ألنك قد تجد عنده األفكار 

البناءة لكل ما يقلقك

عاطفياً: العمل بالنصائح ضروري وال 
سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى 

مرحلة استثنائية 

عاطفياً: أنانية الشــريك باتت مزعجة 
جــداً، لذا عليك تدارك األمر والتصرف 

بفاعلية أكبر 

عاطفيــاً: فتــور فــي العالقــة مــع 
الشريك، لكن ذلك لن يدوم وستعود 

المياه الى مجاريها 

عاطفياً: تشعر بالشوق الى الحبيب 
وترغــب فــي قضــاء بعــض الوقت 
بجانبــه، وتتبــادالن أحاديث شــيقة 

ورومانسية 

عاطفيــاً: كن أكثر قــوة وال تضعف 
أمــام الضغــوط التــى تقــف بوجه 

عالقتك مع الحبيب 

عاطقيــاً: شــخص مــا معجــب بك 
ويالحقــك دائمــاً، لــم ال تفكــر في 

إعطائه فرصة للتقرب منك؟ 

مــع  اســتفزازياً  تكــن  ال  عاطفيــاً: 
الشــريك بتصرفاتك، فقد يفاجئك 
بردة فعل تكون غير متوقعة وتنهي 

العالقة بطريقة سيئة

عاطفياً: تشــتعل عواطفــك اليوم، 
ويهتف قلبك لشخص يثير إعجابك 
من النظرة األولى ويأسرك بأخالقه 
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«إعمار الخليل» تنجح في اإل فراج
عن شاب اعتقل داخل البلدة القديمة

الخليــل- الحياة الجديدة- تمكنت الوحــدة القانونية في لجنة 
اعمار الخليل من اطالق ســراح الشــاب صالــح رائد ابومرخية 
(16 عاماً)، الذي اعتقلته قوات االحتالل قبل يومين داخل البلدة 

القديمة مع شاب آخر يدعى كمال ادريس (19 عاماً). 
واوضحــت اللجنة في بيان صحفي لها امس، أنها بذلت جهودا 
متواصلــة وأجــرت العديــد من االتصــاالت من خــالل وحدتها 
القانونية لالفراج عن الفتى ابو مرخية واطالق ســراحه بدون 
ضمانــات او كفاالت، مؤكــدةً انها ذات الجهــود متواصلة ألجل 

االفراج عن الشاب ادريس.
ودعــت اللجنة المواطنين فــي البلدة القديمة بضرورة ابالغها 
الفوري عن أيــة اعتقاالت أو تعديات عليهم وعلى ممتلكاتهم 
او أية انتهاكات، ليتسنى معالجتها بالسرعة الممكنة من خالل 
وحدتها القانونية، مؤكدة بانها ستبقى بمثابة درع واق لحماية 

البلدة القديمة وأهلها.

بلدية الخليل تحتفل بأبناء العاملين  
الناجحين في التوجيهي 

الخليــل- الحيــاة الجديدة- احتفت نقابــة العاملين في بلدية 
الخليــل، أمس، بأبناء العاملين الناجحين فــي الثانوية العامة 
لهذا العام، في حفل بمركز اسعاد الطفولة تحت عنوان «فوج 

قناديل األقصى».
وعبر رئيس البلدية تيسير ابواسنينة ورئيس النقابة إبراهيم 
القواسمي، خالل الحفل، عن االعتزاز بأبناء الموظفين، مهنئين 
إياهــم على هــذا االنجــاز ومؤكدين على ضــرورة اختيارهم 

التخصصات المناسبة لسوق العمل.
من جانب آخر، افتتــح مركز البلدية المجتمعي أمس، معرض 
«لمســات ضوئية للوحدة الفنيــة واالعالمية في المركز، حيث 
تنــاول المعــرض صــورا  فوتوغرافية ولوحــات فنية من عمل 
المشــاركين في الوحــدة االعالميــة والفنية تهــدف إلى إبراز 

المواهب الشبابية واالبداعات لديهم.

االحتالل يستولي على مركبة
 في قرية بردلة باألغوار

األغوار- وفا- استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس األربعاء، 
علــى مركبة تعود ألحد المواطنين من قريــة بردلة، باألغوار 

الشمالية.
وقالت مصادر أمنية لــ»وفا»، إن قوات االحتالل اســتولت على 
مركبة للمواطن أحمد صوافطة، واعتقلت صاحبها لعدة ساعات 

قبل أن تفرج عنه.

دائرة الالجئين في منظمة التحرير تنظم مخيمات صيفية
غزة- وفــا- أعلنــت دائرة 
شؤون الالجئين في منظمة 
التحرير الفلسطينية، عن 
صيفية  لمخيمات  إطالقها 
عنــوان «القــدس  تحــت 
 2017 للعــام  والعــودة» 
بمتابعــة وإشــراف اللجان 
الشعبية لالجئين، وشملت 
كافة مخيمــات قطاع غزة 
لالجئين وبمشــاركة أكثر 
من 1500 شــبل و زهرة. 
وقالت الدائــرة في تقرير 
الصيفي  المخيــم  إن  لها، 
في مخيم رفح، ضم 140 
شبال  وزهرة، وفي مخيم 
خــان يونــس 140 طفال، 
والمخيمات الوسطى 320 

طفــال، ومراكــز النشــاط 
النسائي 300 زهرة، وفي 
مخيم الشاطئ 150 طفال، 
ضم  جباليا  مخيــم  وفــي 
إلى  إضافــة  طفــال،   150
مخيــم مركــزي بإشــراف 
للمكتب  المــرأة  مفوضية 
التنفيذي ضم 300 زهرة.

م  عــا يــر  مد ل  قــا و
المخيمات مــازن أبــو زيد 
«إن المخيمــات الصيفيــة 
أصبحــت اليــوم ضــرورة 
لتطوير المهارات الفكرية 
فــي  القــدرات  وتعزيــز 
وبناء  المســؤولية  تحمل 
خــارج  صداقــة  عالقــات 
إطار أصدقاء المدرســة أو 

العائلة، ويساهم في ملء 
فــراغ الطفل خالل عطلة 
صيفية طويلة، ويســاعد 
عالقاتــه  تطويــر  علــى 
االجتماعية واالنفتاح على 

اآلخرين».
ويستمر المخيم الصيفي 
لمدة خمسة أيام متواصلة 
يتــم خالله تنفيــذ برامج 
التمســك  تؤكــد  وطنيــة 
بحق العــودة وأن القدس 
لدولتنا  االبديــة  العاصمة 
الفلســطينية، إضافة الى 
القــرى  اســماء  ترســيخ 
والبلدات التــي هجر منها 
اباؤنا واجدادنا عام 1948 
في عقول و ذاكرة اطفالنا.

رئيس بلدية دورا يكرم وزير التنمية االجتماعية
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
أكد وزير التنمية االجتماعية 
د. ابراهيم الشــاعر، أهمية 
تعزيز الشراكة والتعاون مع 
للوصول  المحلــي،  المجتمع 
للفئات المهمشة والضعيفة، 
لتقديم الخدمات لهم بأعلى 

جودة. 
وقــال، إن الــوزارة ماضيــة 
في تطوير ومأسسة شراكة 
حقيقيــة وفاعلــة، مع جميع 
المؤسسات الرسمية واألهلية 
ومؤسسات المجتمع المدني، 

والتــي تلعــب دورا مهما في 
معرفــة احتياجــات المناطق 
من خدمات اجتماعية للفئات 
المستفيدة من خدمات وزارة 

التنمية االجتماعية.
جاء ذلك خالل لقائه د.نعمان 
عمــرو رئيــس بلديــة دورا 
رجــوب  أحمــد  والمهنــدس 
البلــدي،  المجلــس  عضــو 
الوكيــل  داوود  وبحضــور 
اإلدارية  للشــؤون  المساعد 
الــوزارة،  فــي  والتخطيــط 
وشريف جردات رئيس وحدة 

مجلس الوزراء.
واطلــع نعمان الشــاعر على 
أنشــطة البلدية فــي العمل 
االجتماعــي ووضع المنطقة 
واحتياجاتها. وقدم التوصيات 
لإلدارات البرامجية المختصة 
لمساعدة المنطقة، داعيا إلى 
وتضافرها  الجهود  تنســيق 
علــى  الحصــول  لتســهيل 
للفئات  االجتماعية  الخدمات 
لضعيفــة  ا و لمهمشــة  ا
التنميــة  إلــى  والوصــول 

المستدامة.

«التنمية االجتماعية» تستقبل وفدا
 من ديوان الرئاسة في دار األمل

رام اهللا– الحياة الجديدة- التقى وكيل وزارة 
التنميــة االجتماعية محمد أبــو حميد، أمس، 
الوكيل المساعد للسياسات والشؤون العامة 
فــي ديوان الرئاســة أســامة البســط والوفد 
المرافق له، في مؤسسة دار األمل للمالحظة 
والرعاية االجتماعية، بحضور مدير المؤسسة 
باســل أبو زايدة، ومدير عام مؤسسة األسرة 
والطفولــة صباح الشرشــير، ومدير مديرية 

التنمية في رام اهللا اياد الديك.
وقــال أبو حميد إن اســتراتيجية الوزارة تركز 
على تطوير مستوى الخدمة االجتماعية كماً 
ونوعاً، مشــدداً على ضــرورة تكاتف الجهود 

بين جميع المؤسســات لمســاعدة نزالء الدار 
في تخطي واقعهم وتعديل سلوكهم ليخرجوا 

للمجتمع بتطلعات ايجابية.
وأكد البســط أن المؤسســات الشــبيهة بدار 
األمل هي محط اهتمام كبير من قبل الرئيس 
محمود عباس ومؤسسة الرئاسة، ويتضح ذلك 
من خالل تعزيز الشراكة المجتمعية على كل 

المستويات.
واطلع مدير مؤسسة دار األمل باسل أبو زايدة 
الوفد على طبيعة عمل المؤسسة ودورها في 
رعايــة وحماية األطفــال المخالفين للقانون 

وتأهيلهم، والخدمات التي تقدمها لهم.

بحث فتح فرع « للقدس المفتوحة» في بلدة العوجا 
الجديدة-  الحياة  اهللا-  رام 
جامعــة  رئيــس  التقــى 
القدس المفتوحة د.يونس 
عمــرو، أمــس، وفــداً من 
بلديــة العوجــا فــي مقــر 
رئاسة الجامعة، وبحث معه 

سبل التعاون المشترك.

ئــب  نا ء  للقــا ا وحضــر 
رئيــس الجامعة للشــؤون 
النجدي،  سمير  األكاديمية 
الجامعــة  رئيــس  ونائــب 
اإلداريــة مروان  للشــؤون 
درويــش، فيمــا تمثل وفد 
البلديــة برئيســها صــالح 

فريجــات، وعضو المجلس 
البلــدي حســين صعايدة ، 
والرئيــس الســابق لبلدية 
بيت ساحور هاني الحايك.

وعرض رئيس بلدية العوجا 
صالح فريجــات تخصيص 
قطعــة أرض فــي منطقة 
العوجا، من أجل إقامة فرع 
للجامعة في البلدة، قائالً:» 
إن المنطقــة تحتــاج إلــى 
إقامة فــرع للجامعة بهدف 
وتنشيطها  أبنائها،  تمكين 

اقتصادياً وثقافياً».
مــن جهتــه، تعهــد عمــرو 
ببحــث طلب البلديــة، بعد 
دراسة الجدوى االقتصادية 

للمشروع.


