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شاعر فرنسي من زعماء الحركة الرومنطيقية زار الشرق وشغف
الالبه. من مؤلفاته الشعرية «التأمالت» والنثرية «رحلة إلى الشرق».
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ابحث عن الكلمات التالية في الشبكة واشطبها في جميع االتجاهات .
تجد بعد عملية الشطب أحرفًا غير مشطوبة تؤلف على التوالي كلمة السر وهي

ي ي

أعلى قمة في جبال األلب.
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اشطب الحروف املكررة مرة أو أكثر في كل صف أفقي، فتتبقى 
اســم شاعر  التوالي  األحــرف تشكل على  الشبكة مجموعة من  في 

لبناني له «ماضي األيام اآلتية».

ضــع مـــرادفـــات الــكــلــمــات الــتــالــيــة فــي املــربــعــات الــفــارغــة عــمــوديــًا بحسب األرقــــام. 
تحصل بعد ذلك على املشترك بني هذه املرادفات، وهو مدينة من أكبر مدن الواليات 

املتحدة وأكثرها كثافة سكانية.
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1 - غريب عن األمة
- امرأة الرجل 2

3 - نداوة
4 - جريدة

الال- نخوة وأخالق عالية 5
6 - مادة سريعة االشتعال

7 - قدرة

1969 - القاهــرة تحتفل بألفيتها واعتبر افتتاح أول معرض للكتاب الدولي 
بداية االحتفال باأللفية.

1973 - الرئيــس األمريكي ريتشــارد نيكســون يعلن التوصــل إلى اتفاق 
ينهي حرب فيتنام.

1997 - الرئيــس األمريكــي بيل كلينتــون يعين مادليــن أولبرايت وزيرة 
للخارجية في مطلع واليته الرئاسية الثانية خلفاً لوارن كريستوفر.

2007 - المعارضــة اللبنانية تغلق الطرق المؤدية للعاصمة بيروت ومطار 
رفيــق الحريــري الدولي للضغط علــى الحكومة كي تســتقيل، وأدى هذا 
اإلغالق إلى مواجهات بالشارع بين مناصري الطرفين أدت إلى سقوط عدد 

من الضحايا.
2012 - افتتاح أولى جلســات مجلس الشــعب المصري بعد ثورة 25 يناير، 
وفيها تم انتخاب محمد سعد الكتاتني رئيسا للمجلس ليكون أول من يتولى 

هذا المنصب من المنتمين لإلخوان المسلمين.
2015 - وفاة الملك السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود.

2015 -  مبايعة األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكاً للمملكة العربية 
الســعودية واألمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد واألمير محمد 

بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد.
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انت والنجوم
ثقتكم بانفسكم كبيرة ويعمكم النشاط 
,تسيطرون على زمام االمور وتنجحون في 
الدفع بمصالحكم فترة ايجابية فاستغلها 

يوم اخر يتطلب منكــم عدم المبالغة في 
مجهودكم الجسماني , ضعوا سلم اولويات 
للعمــل الضــروري والعاجــل وانتبهوا الى 

غذائكم وراحتكم كن صبورا 

تنشــطون اجتماعيا وتلتقــون االصدقاء , 
منكــم من يشــارك في حفل او مناســبة 
ســعيدة . تفرح بدعم جهة ما . قدم حلوال 

معتدلة كي تحظى بتحالف جيد .

تظــل الفرصــة متاحــة لمــن يبحــث عن 
عمــل ومن يعمل ينجح فــي اثبات جدارته 
للمسؤولين ويحافظ على انجازاتة القائمة 

تنشــطون في ســفر او اتصال بعيد , يوم 
مناسب الجتياز امتحان او اجراء مقابلة انها 
فتــرة جيدة لخوض تجربة جديدة كما انها 

فترة مناسبة لالنفتاح 

فكركــم  تشــغل  الماليــة  االمــور  تظــل 
والفرصة متاحة لمكسب له صلة بشراكة 
او تعويض . قد تسعد بالتسوية مع احدى 

الجهات .

ترغبــون فــي تدعيم شــراكتكم , يوم 
مناســب للقيام بعمل يتطلب تعاونا من 
طــرف ثان . ولكن يجب تجنب االنتقاد و 

توجيه المالحظات 

انجزوا ما تراكم لديكم من عمل تجدون 
تعاونا من الزمالء , نظموا جدول غذائكم 
وخذوا قسطا من الراحة من حين الى اخر 

تــزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم 
وتعزيز العالقة معهم . تكون الحظوظ 
قوية . كما ان الفترة مناسبة الجتماعات 

مهنية او عائلية و لتلطيف االجواء .

ترغبون في ادخال تعديل على مسكنم 
والتفاهــم مع افــراد العائلة . وقد تقدم 
علــى خطــوة جريئة وقد تظهر مســألة 

مهمة تحتاج للحوار .

واالتصــاالت  الســفر  فــي  تنشــطون 
ومنكم من ينطلق مرحلة مهنية للتريج 
لمشــاريعة بنجاح – يوم مناسب الجتياز 

امتحان 

تظل الفرصة متاحة لمكســب مالي من 
عمــل اضافــي ومنكم من يســترد ماال 
يعود له او يحصل على هدية . ال تضيع 

الفرص.

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
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وزارتا التربية الفلسطينية والقطرية تجددان 
اإلعالن عن استقدام معلمين وإداريين للعمل بقطر

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - جددت وزارتا التربية 
والتعليــم العالي الفلســطينية والقطرية، أمس، 
اإلعالن عن استقدام معلمين وإداريين فلسطينيين 
من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل في دولة قطر العام 
المقبــل. وبينــت «التربية» أن هــذا اإلعالن يأتي 
ترجمة للزيارة التي قام بها وزير التربية والتعليم 
العالي د. صبري صيدم في شــهر تشــرين األول 
للدوحــة، وطلبه من الحكومة القطرية اســتقدام 
معلمين فلســطينيين، وتوقيعــه اتفاقية تربوية 
تعليميــة مع نظيــره القطري د. محمــد الحمادي، 
والتــي تضمنت العديــد من المحــاور الهادفة إلى 
تعزيز آفاق التعاون بين البلدين. ويتضمن اإلعالن 
الذي سينشر في الصحف المحلية، على مدار ثالثة 
أيام، ابتــداًء من اليوم الثالثــاء، توظيف معلمين 

وإداريين، وفق شروط وآليات محددة على النحو 
اآلتي: على الراغبين في شغل الوظائف (معلمين 
ومعلمات للمراحل الدراســية الثالث: «االبتدائية، 
واإلعداديــة، والثانويــة»، وإداريين «مــن الذكور 
فقــط»، ووظائــف في مجــال التربيــة الخاصة)، 
https://tawtheef.edu.gov.) الدخول إلى الرابط

qa) وذلك لتعبئة كافة البيانات المطلوبة وتحميل 
المرفقات الالزمة وذلك خالل أسبوعين من تاريخ 
نشر اإلعالن. وأشــارت الوزارة إلى أنه يجب على 
مقدم الطلبات إرفاق المســتدات والوثائق التالية: 
(جواز ســفر ســاري المفعــول، بطاقة شــخصية 
«هوية»، المؤهل الجامعي البكالوريوس؛ مصدقاً 
ومعتمداً من الجهات الرســمية، وشهادات الخبرة؛ 

مصدقةً ومعتمدةً «طبقاً لألصول».

وفد من الممثلية النرويجية يطلع على األوضاع المتدهورة في قطاع غزة
غــزة - الحياة الجديــدة - اطلع وفد 
من الممثلية النرويجية في فلسطين 
أمس، علــى األوضاع المتدهورة في 

قطاع غزة.
جــاء ذلــك خــالل زيــارة وفــد مــن 
الممثليــة مقر مركز الميزان لحقوق 
اإلنسان في مدينة غزة،  ضم  ممثل 
مملكة النرويج في فلســطين هيلدا 
هارالدستاد، والمستشار في الممثلية 

النرويجية هانز النجكر.
والتقــى الوفــد مدير مركــز الميزان 
لحقوق اإلنســان عصام يونس الذي 
قدم شــرحا تفصيليا حــول األوضاع 

المتدهــورة في قطاع غزة، ال ســيما 
اســتمرار فــرض الحصــار وإغــالق 
المعابر وتقييد حرية الحركة لألفراد 

والبضائع.
االجتماعية  التداعيــات  واســتعرض 
الكارثيــة للتدهــور المضطــرد في 
األوضاع االقتصادية في قطاع غزة، 
وخطورة اســتمراره على االســتقرار 
والســلم فــي المنطقــة، فــي ظــل 
استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
بفــرض حصارهــا، وتجاهــل كامل 
لآلثــار العميقــة التــي ســيكون من 
الصعــب على المجتمع الفلســطيني 

احتــواء تداعياتهــا فــي ظــل الواقع 
االقتصادي المتدهــور، والذي تجاوز 
الطبقــات الفقيــرة ليمس شــريحة 
التجار والمقاولين وأصحاب الشركات، 
حيــث تعاني في معظمها من عســر 
مالي دفع بظاهرتي البطالة والفقر 

إلى مزيد من التوسع.
وقدم شــرحا حــول واقــع المصالحة 
ومــا يرافقها من عقبات، مؤكدا على 
أهميتها للشعب الفلسطيني وضرورة 
دعمها وانجاحها مهما كانت الصعوبات 
والتحديات إلنهاء االنقسام الذي أضر 
بالفلسطينيين وبقضيتهم الوطنية.

وأكــد يونــس ضــرورة ان يقــوم 
المجتمــع الدولي بدوره في التأكيد 
علــى الحقوق الوطنية غير القابلة 
للتصرف للشعب الفلسطيني وفقا 
لقرارات الشرعية الدولية ولقواعد 
القانون الدولي، مبينا أن اســتمرار 
تجاهل المجتمع الدولي لالنتهاكات 
اإلســرائيلية المســتمرة وال ســيما 
حصار غــزة، وعدم التعامل بجدية 
مــع للتحذيــرات المتالحقــة حــول 
خطــورة الوضع الراهن، سيســهم 
بدوره في دفــع األوضاع إلى مزيد 

من التدهور.

«تربية قلقيلية» تصدر تقريرها الفصلي للنشاطات التربوية
قلقيلية - الحياة الجديدة - اصدرت مديرية التربية 
والتعليــم العالــي فــي محافظة قلقيليــة التقرير 
الفصلي لنشــاطاتها التربويــة والتي تم تنفيذها 
خالل الفصل الدراســي األول من العام الدراســي 

2017/2018 في مدارس محافظة قلقيلية.
وأوضحــت مديرة التربيــة والتعليــم العالي نائلة 
فحمــاوي عودة أن المديرية عملت على تنفيذ عدد 
من األنشطة التربوية على مستوى مركزي لجميع 
المــدارس، مشــيرة الى أهمية تفعيل النشــاطات 
التربويــة في المــدارس نظرا ألثرهــا الكبير في 
تعزيــز العمليــة التربويــة وتكاملها ومســاهمتها 
فــي بناء شــخصية الطالب من النواحي النفســية 
والجسدية، مشــيرة الى ان تنفيذ برنامج النشاط 
الحر لخمس وخمســين مدرســة في المديرية قد 

ساهم بشكل كبير في تطوير النشاطات. 
وأكــد مدير الدائرة الفنية خضر عودة على أهمية 
النشــاطات التربويــة بمختلــف نواحيهــا الفنيــة 
والثقافية والرياضية والكشــفية واإلرشــادية في 
صقل شخصية الطالب وإظهار مواهبه واالهتمام 

بهــا. وأشــار رئيــس قســم النشــاطات التربوية 
معاذ نــزال إلى أن المديريــة حرصت على تفعيل 
النشاطات التربوية في المدارس حيث أعدت ووزعت 
خطة نشاطات عامة لكل المدارس مع مطلع العام 
الدراســي وأشــرفت ميدانيا على تنفيذ النشاطات 

والفعاليات المختلفة
وتضمــن التقريــر تنفيذ عدة فعاليات ونشــاطات 
تمت في ســياق العمل االجتماعي وتفعيل العمل 
التطوعي في المدارس من خالل الفرق الكشفية 
واإلرشادية واألسر الصفية حيث نفذت هذه الفرق 
حمــالت تجميــل للبيئــة المحلية وتنظيــم زيارات 
للجمعيــات التــي تعنى بذوي االحتياجــات الخاصة 

ومساعدة الفالحين في موسم قطف الزيتون.
ونفــذت مديريــة التربيــة والتعليــم العالــي عدة 
نشــاطات موجهة لــذوي االحتياجــات الخاصة من 
اجل دمجهم في المجتمع كما عملت على تشــكيل 
مجالس أولياء األمور في جميع المدارس الحكومية 
لتعزيــز وتطوير العملية التربوية وتكامل العالقة 

ما بين المدرسة والبيت.

«مكافحة الفساد» والجامعات تقيم التطبيق العملي لمساقين تعليميين
رام اهللا - الحياة الجديدة - أوصى مشــاركون 
في لقاء نظمته هيئة مكافحة الفساد وجامعة 
القــدس المفتوحــة، أمــس، لمتابعة تطبيق 
مســاقي «مكافحة الفساد» و»جرائم الفساد 
في التشــريع الفلســطيني»، بضرورة إعداد 
مقرريــن مرجعيين يغطيــان المواضيع ذات 
الصلة بالمساقين. كما دعوا إلى استكمال مثل 
هذه اللقاءات التي من شــأنها أن تساهم في 
تبادل الخبرات التعليمية والتركيز على الجانب 
العملــي التطبيقــي في تدريس المســاقين 
وعــدم االكتفــاء باألســاليب التقليديــة فــي 
تدريسهما، كما طالبوا بإيجاد وسائل لتشجيع 
الطلبة وحثهم على التحاقهم بالمساقين من 
خالل توفير شهادات تقديرية لهم، حين إنجاز 

بحوث متميزة في مجال مكافحة الفساد.
وافتتح اللقاء، الذي استضافته جامعة القدس 

المفتوحة في مقرها الرئيســي فــي البيرة، 
رئيس هيئة مكافحة الفســاد رفيق النتشة، 
ونائــب رئيــس جامعــة القــدس المفتوحــة 

للشؤون االكاديمية سمير النجدي.
وتخلــل اللقاء عدد مــن الجلســات كان أولها 
جلســة الستعراض خطط المســاقين قدمها 
الدكتــور عبــد الرحمــن ريحــان مــن الكلية 
العصرية الجامعية بهدف إكساب المشاركين 
المعرفــة بمحتــوى خطط هذين المســاقين 
ومناقشــة المالحظــات عليها، بعــد تطبيقها 
عمليــا فــي بعــض الجامعات، ونــوه إلى أن 
الجانــب العملي في قصور، نوعا ما بســبب 
ضعف التنســيق العملي للزيــارات الميدانية 

للطلبة إلى الجهات ذات االختصاص.
واختتــم اللقاء بعــرض بعض التجــارب في 

الجامعات من قبل مدرسي المساقين.

«جنين للمخلصين» توزع مدافئ 
كهربائية على عدد من المدارس

جنيــن - الحياة الجديدة - قام عدد مــن أعضاء جمعية جنين 
للمخلصيــن بتوزيــع مدافــئ كهربائيــة على بعــض مدارس 
المديرية ضمن حملة تدفئة المدارس التي يسهم بها المجتمع 
المحلي. انطلقت حملة جمعية جنين للمخلصين من مدرستي 
ذكور حطين األساسية وقاسم محمد قاسم األساسية المختلطة 
حيث تم توزيع عدد من المدافئ وفق حاجة المدرستين، وسيتم 
االســتمرار توزيع بقيــة المدافئ التي تم التبــرع بها وجمعها 

بجهود أعضاء الجمعية في األيام القادمة.
وأثنى نائب المحافظ كمال أبو الرب على هذه الخطوة الرائدة 
المتمثلة بتعاضد أفراد المجتمع المحلي وتكاتفهم لخدمة الطلبة 
والعملية التعليمية وتزويد المدارس بمدافئ في هذا الجو البارد.

وأكد أبو الرب على دعم المحافظة واهتمام عطوفة المحافظ 
اللواء إبراهيم رمضان بمثل هذه المبادرات الطيبة.

أما أعضاء الجمعية فأكدوا أن إنشاء الجمعية انبثق من اهتمام 
أعضائها بالعمل االجتماعي والســعي لدعم قطاعات المجتمع 
ال ســيما قطــاع التعليم، وتعزيز االنتمــاء الوطني لدى الطلبة 
والتعاضــد مع المجتمع المحلي. مؤكديــن في ذات الوقت على 

استمرار الحملة وتوفير ما يلزم قطاعات المجتمع المختلفة.
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