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أفقيًا:
«الــــــهــــــوى  لـــــــه  لــــبــــنــــانــــي  شــــــاعــــــر   -  1

والشباب»
- عاقل - بريق وملعان 2
- ضد فاشلون – وقت 3

4 - عاصمة بنغالديش – سأم وضجر 
- كراهية – بحر  5

6 - حر النار – خوف – من الحيوانات 
البرية 

ـالـ- فــاصــل – إظـــهـــار مــحــاســن الــكــالم  7
وعيوبه 

8 - سهل – زاول
9 - قتال – ما تملكه من أشياء 

10 - متأللئ – العب 
11 - يخفق القلب – مــا ســال مــن الفم 

– أخو األب

عموديًا:
1 - شـــاعـــر عـــراقـــي مـــن أعـــمـــالـــه «إلـــى

بيروت مع تحياتي»
2 - نافذة – ضد ضالل – قامة 

3 - ضد سلبي – لص
4 - ضد خسارة – هباء

- برق – أرض طيبة 5
6 - ولد ذكر – احتاج

7 - سارق – ورطة – بان وظهر 
8 - فارس – ضد خاص – والد 

9 - من يسعى إلى بلوغ غايته مهما
اافه األمر – رّيان ّ ففكّل

10 - بــســط – مــا يــأتــي بــعــد ثــالــث في
العدد 

- ناضج – شجاع  11

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

على الكلمة املطلوبة، وهي جزيرة كويتية.

1-12: قائد عربي
12-16: عجلة السيارة

15-20: اختراع
19-23: إجبار

22-27: رضوخ
26-31: إمساك الشيء

30-34: جوانب
عــــنــــق دق   :38-33

الفريسة
37-41: معلم

41-44: رحيل
43-48: شراء

47-52: نقيض إنكار
51-55: أعمال

54-58: رمي
57-62: تحالف

62-64: مخبز

خليفة عباسي ازدهرت في عهده اآلداب والعلوم.

5+1+8= غدير
6+4+2+5= وقت

7+4+5= صنف من الطعام
9+3+1= نهم

مم= عاَلم 2+10+5+11

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

نهر من أنهر العالم الكبرى.
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اشطب الحروف املكررة مرة أو أكثر في كل صف أفقي، فتتبقى 
في الشبكة مجموعة من األحرف تشكل على التوالي اسم صحافي 

لبناني وضع كلمات أغنية «هذه ليلتي» ألم كلثوم.

ضع مرادفات الكلمات التالية في املربعات الفارغة عموديًا بحسب األرقام. تحصل
نينيبعد ذلك على املشترك بني هذه املرادفات، وهو امبراطور مغولي بنى لزوجته ممتاز

محل ضريحًا في الهند يعد من روائع الفن العاملي.

1 - وسام
- وديعة 2

3 - دليل أكيد
- ظالم 4

5 - غير معروف
6 - تعاضد
7 - مشعل

1990 - الحزب الشيوعي السوفييتي يتنازل عن احتكار السلطة بعد هيمنة 
استمرت 72 عاما.

1992 - التوقيع على معاهدة االتحاد األوروبي التي تعرف باسم «معاهدة 
ماستريخت».

ا للمملكة األردنية  1999 - ولي العهد األردني األمير عبد اهللا يؤدي القسم ملكً
الهاشمية أمام مجلس األمة بعد وفاة والده الملك الحسين بن طالل، ويتخذ 
اســم عبد اهللا الثاني، ويعين أخاه األمير حمزة بن الحســين وليا للعهد بناء 

على وصية والده.
2006 - أمير دولة الكويت الشــيخ صباح األحمد الصباح يصدر أمرا أميريا 
يزكي فيه الشيخ نواف األحمد الصباح لوالية العهد، ويصدر مرسوما يسمي 

فيه الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
2011 - اإلعالن عن نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أجري في 9 يناير، 
وكانــت النتيجــة أن %98.83 من المقترعين صوتــوا النفصال الجنوب عن 

الشمال.
2015 - لوحة متى تتزوجين؟ تباع بمبلغ 300 مليون دوالر أمريكي وبذلك 

تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.
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انت والنجوم
مهنياً: قد تواجه بعض المصاعب وفقدان 

الحيوية والنشاط.

مهنياً: تتلقى تأثيــرات ايجابية طوال هذا 
اليوم، وتطرأ أمور مستجدة تجعلك تنطلق 

بثقة بالنفس.

مهنيــاً: إذا أقدمت على مجاالت جديدة فقد 
تستفيد منها جداً. ربما تجهد إلنجاح حركة 
اجتماعيــة، وتوظــف طاقاتــك وتجاربــك 

السابقة.

مهنياً: كل شيء يسير في مصلحتك، فكن 
على استعداد لتقبل ما يعرض من مشاريع 

قد تعود عليك بفائدة كبيرة.

مهنيــاً: الحظــوظ الــى جانبــك، فال خوف 
عليك من الفشــل، قد تميل الى ممارسة 
هوايــة جديدة أو إتقان لغــة أو موهبة أو 

طاقة جديدة.

مهنياً: تشعر بارتياح لدى تعاملك مع الناس 
بعد معاناة ســابقة، لن تظــل وحيدا ولن 

تتعثّر خطواتك

مهنياً: تســتغل أفكارك وقراراتك لبلوغ 
أهدافك المرسومة بدقة، وتتخلص من 

المنافسة.

مهنياً: يسود محيط عملك بعض الهدوء 
وتؤجل قراراتك إلى ما بعد االنتهاء من 

بعض األمور البسيطة.

مهنياً: ال تتالعب بأعصاب اآلخرين، ألن 
ذلــك قد يترك انعكاســات ســلبية على 

عالقتك بالزمالء.

مهنياً: ثمة ما يشير الى أجواء مشحونة 
بالخيــر،  ومضطربــة وغيــر مبشــرة 
فطباعــك متقلّبــة ال تســمح بالتعامل 

معك بصورة هادئة.

مهنياً: تواجه ضغوطاً كبيرة في العمل، 
لكنك قــادر على تجاوز الصعوبات مهما 

بلغت.

مهنياً: تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك 
المقنعة وتنجز أعماالً ناجحة، وقد تعيش 
انفعاالت شخصية مهمة واحالماً خاصة 

ووردية.

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
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 «القدس المفتوحة» تحتفل بافتتاح توسعة فرعها في بيت لحم 
بيت لحم- الحياة الجديدة- 
افتتح رئيس مجلس أمناء 
جامعة القدس المفتوحة 
م. عدنان سمارة، ورئيس 
الجامعة د. يونس عمرو، 
امس، التوســعة الجديدة 
فــي فرع بيــت لحم، التي 
أنشئت بدعم من المجتمع 

المحلي.
ورحــب م. ســمارة، خالل 
االحتفــال، بالمشــاركين 
في تمويل توســعة فرع 
إلــى  الجامعــة، مشــيراً 
أن هــذا االحتفــال يهدف 
إلــى تقديم الشــكر لكل 
أبنــاء  مــن  المتبرعيــن 

محافظة بيت لحم.
وبين أن الجامعة باألمس 
افتتحــت مبنى جديداً في 
محافظة سلفيت، وكانت 
افتتحت العديد من المباني 
المملوكة لها، مشيراً إلى 
أن مجلــس األمنــاء فــي 
الجامعة سيواصل العمل 
كأســرة واحدة مــن أجل 

ذلك.
وأوضــح ســمارة أنه بعد 
أن تمكنــت الجامعــة من 
التعليــم  إلــى  الوصــول 
المزدوج وإكمال وســائط 

 ، ح لمفتــو ا لتعليــم  ا
وآخرهــا فضائية القدس 
التعليميــة، أضحــت أكبر 
مؤسســة تعليميــة فــي 
التعليــم  توفــر  الوطــن 
لــكل من يرغــب فيه من 
والعامليــن  الموظفيــن 
فــي القطاعيــن الخاص 
والعــام. وبين أن مجلس 
األمناء عمــل حديثاً على 
تطوير البحث العلمي في 
الجامعة ورصد الميزانيات 
لــه، ثــم نشــرت مجالت 
علميــة محكمــة إحداهــا 
تصدر باللغة اإلنجليزية، 
وكذلك أنشــأت مجموعة 
من مراكز البحث العلمي 

التابعة لها.
إلى ذلك، قــال د. يونس 
كلمتــه  فــي  و  عمــر
باالحتفــال، إن أصدقــاء 
الجامعة الذين وقفوا معها 
على الدوام وساهموا في 
إنشــاء مبانيهــا، وعلــى 
رأسهم المتبرعون لتشييد 
الطابــق الرابع فــي فرع 
بيت لحم، يسجلون مزيداً 
من الوفاء ألبناء شــعبهم 
ولجامعة منظمة التحرير 

الفلسطينية.

وشــدد أ. د. عمرو على أن 
جامعة القدس المفتوحة 
عملت مــن أجــل تطوير 
مبانيها بنــاء على تقييم 
دولي يشير إلى أن (80%) 
من أدائهــا إيجابي، بينما 
تركزت النســبة المتبقية 
على موضوع األبنية التي 
لم تكــن موائمة للعملية 
التعليمية، ما دفع مجلس 
أمناء الجامعة إلى اعتماد 
خطة ترمي إلــى امتالك 
أبنيــة تتكيف مع الحاجات 
التعليميــة، مشــيراً إلــى 
أن الجامعــة اليوم أنجزت 
(%70) من مبانيها مملوكة 
أن  بعــد  الضفــة  فــي 
استكملتها في قطاع غزة. 
ووجه عمرو تحية لشهداء 
لفلســطيني،  ا لشــعب  ا
بخاصــة شــهداء جامعــة 
القــدس المفتوحــة، كما 
حيا األسرى وعلى رأسهم 
أســرى الجامعــة، وتمنى 
الشــفاء لجميــع الجرحى 
برصــاص  والمصابيــن 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقال مدير فرع بيت لحم 
د. علي صالح، في كلمته 
إن  التوســعة،  بافتتــاح 

الجامعة بحاجة إلى تضافر 
الجهود من أجل مواصلة 
الوصول  مســيرتها فــي 
إلى مبان مملوكة، مشيراً 
إلى أنه وخالل عمله بفرع 
بيت لحم، وبتوجيهات من 
رئيس الجامعة، تم العمل 
علــى شــبكة األصدقــاء 
والمتعاونين مع الجامعة، 
ن  و تعــا ك  هنــا ن  كا و
ملموس من خالل إضافة 
الطابــق الرابــع للخالص 
مــن االكتظــاظ، بتكلفة 
ماليــة تزيد علــى (600) 

ألف دوالر.
وأضاف صالح: «إنه وخالل 
وقت قصيــر، وبعد إعداد 
مخططات إنشــاء الطابق 
الرابــع، تواصلنا مع كثير 
الذيــن  األصدقــاء  مــن 
المالي  ســاندونا بالدعم 
والتوجيــه المعنوي، وتم 
إنشــاء الطابق الرابع في 
أقــل من عــام، ولم يكن 
لهذا اإلنجاز أن يتحقق لوال 
دعم أصدقاء الجامعة من 

أبناء المجتمع المحلي».
االفتتــاح  حفــل  حضــر 
المتبرعيــن،  مــن  عــدد 
الجامعة  ونــواب رئيــس 

ء  وعمــدا ومســاعدوه، 
فــرع  ومديــر  الكليــات، 
بيت لحــم د. علي صالح، 
ونائب محافــظ محافظة 
بيت لحــم الســيد محمد 
طه، وشخصيات اعتبارية 
مــن محافظة بيــت لحم 
األمنيــة  األجهــزة  مــن 
العامــة،  والمؤسســات 
ورئيس نقابة عبد القادر 
الدراويش، ورئيس اتحاد 
مجلس الطلبة في الفرع 

معتز مزهر.
وخــالل االحتفــال جــرى 
المتبرعيــن من  تكريــم 
أبناء محافظــة بيت لحم 
وعددهــم (40) متبرعــاً 
شاركوا في تشييد الطابق 

الرابع.
وقــام رئيــس الجامعــة، 
ونائب محافظ بيت لحم، 
والمهندس عدنان سمارة، 
والحضور، بافتتاح الطابق 
الرابع في الجامعة وقص 
الشــريط واالطــالع على 
المرافــق الجديــدة فيــه، 
وقدمــت فرقــة (كــورال) 
مدرسة بيت لحم الثانوية 
للطلبــات أغاني شــعبية 

فلسطينية.

 تواصل مسابقات سوق عكاظ في جمعية الرازي

فريق ثانوي المعهد العربي واعدادي بنات االيمان 
يتصدران مجموعتيهما في المسابقات الثقافية 

القدس المحتلة– رام اهللا– تواصلت مسابقات 
سوق عكاظ السابع والثالثين، التي تنظمها 
دائرة النشاطات التربوية في جمعية الرازي 
للثقافة والمجتمع لمدارس القدس وضواحيها 
ورام اهللا، حيــث اســتطاع فريــق مدرســة 
المعهــد العربي للمرحلة الثانوية في تصدر 
مجموعتــه لمســابقات س.ج الثقافيــة بعد 
فوزه على مدرســة شبتين ومدرسة االوائل 
في اللقاءات التي جرت بينهما يوم أمس، في 
قاعة مدرسة األوائل وكان فريق األوائل قد 
فاز على فريق مدرســة بنــات الفجر الجديد 

الثانوية.
مثل فريق المعهد العربي الطالب عمر صالح، 
زين جفال، عبد الغني الياسيني ومهدي جبر 
وفريــق األوائــل الطالبات ريم بــارود، صبا 
الكيالني، أمان عطاري، نور الناطور وحنين 
شلش وفريق شبتين الطالبات رزان محيسن، 
رفيــدة زيد، عال شــاهر، الرا اياد وياســمين 
محمد وفريــق الفجر الجديــد الطالبات أمل 
مهلوس، سمية الكركي، لمى الدويك ونغم 

عابدين. 
وفــي لقاء مــدارس القدس الــذي جرى في 
قاعة نادي القدس تصدر فريق مدرسة بنات 
االيمــان الثانوية مجموعته علــى المدارس 
اإلعدادية بعد فوزه على مدرســة مارمتري 
التي كانت قد فازت على مدرســة امليسون 

والتي فازت على مدرسة نور القدس.

ومثل فريق االيمان الطالبات ميرا الخطيب، 
دانا شــاور، ميس عجالين، يســرى زعانين 
وملك فرهود وفريق مارمتري الطالب محمد 
طــه، خالد الرازم، رافــي صبري، مصطفى 
ابو الهوى ولمى القواسمي وفريق امليسون 
الطــالب محمــد ابــو ســرحان، مصطفــى 
مصطفــى، يوســف دبــش، عبــد الرحمــن 
شعبان وعبد الرحمن جاد اهللا وفريق مدرسة 
نور القدس الطالب ابراهيم عطا اهللا، مالك 

عويس، هدى ابو ارميلة وسارة رمضان. 
وفي مســابقات المرحلة الثانوية فاز فريق 
مدرســة بنــات المكبــر الثانوية علــى بنات 
االيمان الثانوية بعد فوز االيمان على مدرسة 
مارمتري وفوز مدرســة بردج على مدرســة 

الفقيه.
مثل فريق بنــات المكبر الثانويــة الطالبات 
ســارة الشــريف، نغم قنبر، ســيرين عبده، 
منال علي وســيرين زحايكــة وبنات االيمان 
الطالبات شهد خطيب، مالك ابو نجمة، مرام 
النتشة، ندى غوشة واية سياج ومدرسة بردج 
الطــالب اميرة تفاحة، ســارة عبــد اللطيف، 
ملك مغربــي، روان نعاجي، يزيد عبد الحق 
ومدرســة الفقيه الطالب ســجى مســالمة، 
حنين ابو خروب، ايو صباح، العز حماد واشهم 
العملــة وفريــق مارمتــري الطــالب نرفان 
عويسات، ســارة رمضان، محمد ابو غربية، 

تالين كتناشو وعيسى حلواني. 


