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ــــل صففــف أفقي،  ــــي كللــ ــــرة أو أكثر فييــ ــــررة مررــ ــــكررــ ــــروف املككــ ــــحررــ ــــاشطب الححــ
فتتبقى في الشبكة مجموعة من األحرف تشكل على التوالي 

اسم ممثلة

ــــوديًاًاــًا بحسب  ــــمووــ ــــة عممــ ـــارغةةــ ااــ ـــف ففــ ـــات ال ـــعااــ ـــربععــ ـــي املررــ ـــة فييــ ــــيةةــ ــــالييــ ــــتااــ ــــات التتــ ــــمااــ ــــلممــ ــــكللــ ــــات الككــ ااـــ ــــرادف ررـــ ـــــع م ــضععــ
األرقام. تحصل بعد ذلك على املشترك بني هذه املرادفات، وهو ممثل ومخرج 

بريطاني، بطل املسلسل «هاوس» الشهير.
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ــ حاضرة 7

2006 - مسؤولون إسرائيليون يفتتحون غرفة جديدة للصالة اليهودية في 
ساحة المبكى بحضور رئيس الدولة موشيه كتساف ورئيس بلدية القدس 

اإلسرائيلي أوري لوفوليانسكي والحاخامين الرئيسين في إسرائيل.
2011 - الســلطان قابوس بن ســعيد ســلطان عمان يصدر قرارا يقضي 
بمنــح صالحيات تشــريعية ورقابية لمجلــس عمان المؤلــف من مجلس 
الشــورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، ويأمر بتشــكيل لجنة فنية من 
المختصين لوضع مشــروع تعديل للنظام األساسي للدولة بما يحقق منح 

الصالحيات للبرلمان.
2013 - اختيار فرنســيس األول بابا جديد للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل 

بندكت السادس عشر
2016 - مقتل 34 شــخصا على األقل وجرح 125 آخرين في تفجير سيارة 

مفخخة وسط العاصة التركية أنقرة.
2016 - هجوم مســلح على شــاطئ منتجع غراند بســام في ساحل العاج 

يسفر عن مقتل 16 شخص.
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انت والنجوم
عليــك أن تركز اليوم وأن تفتح أذنيك 

وتدرك حقيقة ما يدور حولك

استمع جيداً الى االراء قبل أن تتخذ أي 
قرار فالتسرع لن يكون في صالحك

اليــوم تتضح الكثير مــن األمور التى 
كانت غامضة بالنسبة لك مما يساعدك 
على اتخاذ الكثير من القرارات المهمة

عليــك أن تعيــد النظــر فــي طريقة 
تعاطيك مع األمور وتعاملك معها

ال تختاري حلول مؤقته للمشاكل التى 
تعترض طريقك في العمل بل عليكي 

البحث عن حلول طويلة األمد

عليــك أن تكون أكثر تفاعالً مع زمالء 
العمل وأن تبدي ارائك بحرية

عليــك أن تتخذي قراراتك بنفســك 
وأن ال تتأثري بالمحيطين من حولك

ركز على الجانب اإلبداعي في العمل 
فهو مــا سيســاعدك للوصــول الى 

ما تريد

لماذا تشــعرين باإلحباط والكســل 
اليوم؟عليكــي أن تعملي بحماســة 

أكبر

تتلقــى اليــوم الكثيــر مــن األخبار 
الســارة حول حصولك على مكافأة 

وترقية جديدة

عليكي أن تبتعدي عن الطرق الغير 
قانونية فــي طريقة أدائك لمهامك 

والتزمي بالنظام

تجد منافسة قوية من أحد األشخاص 
كي تكسب قلب من تحب.

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
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«بوليتكنك فلسطين» تعقد ورشة 
«حول المستشعرات النانوية»

الخليل- الحياة الجديدة- عقدت جامعة بوليتكنك فلسطين 
ورشة «حول المستشعرات النانوية»، بتنظيم من المركز 
الفلسطيني الكوري للتكنولوجيا الحيوية، تناولت تطبيقات 
المستشعرات البيولوجية - المبنية على مبادئ تكنولوجيا 
النانو- ومستقبلها في البلدان النامية، اذ شارك في الورشة 
البروفيسور هانس كارويس والدكتور ستيفان اتشستك 
مــن معهد خولتش فــي المانيا، باإلضافــة إلى د. يعقوب 
األشهب ود. لؤي شــاهين من جامعة بوليتكنك فلسطين 

كمتحدثين في الورشة.
وبــدأت فعاليات الورشــة بترحيــب عميد كلية الدراســات 
العليــا والبحــث العلمــي فــي الجامعــة الدكتور مــراد أبو 
صبيــح بالضيوف مبرزاً دور المركز الفلســطيني الكوري 
للتكنولوجيــا الحيويــة فــي تنشــيط البحــث العلمي في 
الجامعة، كما رحب مدير المركز الدكتور يعقوب األشــهب 
بالحضــور وتحــدث فــي محاضــرة علميــة حــول الوضع 
الحالي والتحديات المســتقبلية أمام تقنيات المستشعرات 
البيولوجية ودورها في تعزيز الكشف المبكر والفعال عن 
الميكروبــات الممرضة فــي البلدان الناميــة، فيما تناولت 
المحاضــرات العلمية للضيوف األلمان الحديث حول تقنية 
حديثــة تم تطويرها في المعهــد األلماني المذكور تقوم 
على تطويع حبيبات نانوية ممغنطة للقيام بدور مجسات 
استشعار للميكروبات، وتمتاز هذه التقنية بدقة وحساسية 
كشف عاليتين، وتناول الدكتور لؤي شاهين في محاضرة 

آخر التطورات في تطبيقاتها االستشعار البيولوجي.
وقــدم الطالبان في برنامج الماجســتير فــي التكنولوجيا 
الحيوية (عبد الحليم أبوعوض ودعاء أبواشخيدم) ملخصا 
عن أوراق علمية في مجال المستشعرات النانوية الحيوية.

وأقيمت الورشــة بالتعاون مع جســر العلوم الفلســطيني 
األلماني وضمن حزمة مشــاريع تعزيز دور البحث العلمي 
فــي الجامعــات الفلســطينية والتي تم إقرارهــا من قبل 
وزارة التعليــم العالي لدعم البحــث العلمي في الجامعات 

الفلسطينية. 

«القدس المفتوحة» تكرم أفضل
 ثالثة مشاريع تخرج للمعلمين المتدربين

رام اهللا- الحياة الجديدة- كرمت جامعة 
القدس المفتوحة أصحاب أفضل ثالثة 
مشــاريع تخرج للمعلمين المتدربين 
األول (2017/2016م)،  الفــوج  فــي 
فــي  تدريــب  علــى  حصلــوا  الذيــن 
الجامعــة، ضمن مشــروع «تحســين 
إعــداد وتأهيــل المعلميــن للصفوف 
من (1-4)»، الممول من البنك الدولي 
الذي تنفذه كلية العلوم التربوية، في 
احتفال أقيــم بمقر رئاســة الجامعة 

أمس. 
وقدم أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، 
جهاز حاســوب لوحي (تابلت) وشهادة 
تقديــر للمعلمــات الفائــزات بأفضل 
المشــاريع، وهن: إيمــان دراغمة من 
مدرسة عائشة أم المؤمنين بطوباس، 
وسماح نزال من مدرسة يوسف عودة 
األساسية في قلقيلية، ومنال سدر من 
مدرسة بنات رقعة األساسية في يطا 

جنوب الخليل. 
وقــال عمــرو، خــالل التكريــم: «هو 
عمل إضافي لم يشر إليه في أنشطة 
المشــروع، وجــاء لتحفيــز المعلمين 
المتدربين وتحقيق أهداف المشروع، 
حيــث خصصــت الجامعــة (3) جوائز 
ألفضل (3) مشــاريع تخــرج من تلك 
المشــاريع التــي ينتجهــا المعلمــون 

المتدربون».
وأضاف عمرو: «إن المشروع يهدف إلى 

االرتقاء بمهارات المعلمين وكفاياتهم 
فــي أثناء الخدمة للصفوف من (4-1) 
وممــن ينقصهــم المؤهــل المهنــي 
والخبــرة العمليــة، وذلــك مــن أجــل 
الوصــول بمؤهالتهم إلى مــا يعادل 
اإلجــازة المهنيــة من أجــل تمكينهم 
مــن تلبيــة المعايير الجديــدة لمهنة 

التعليم».
وبيــن عمرو أن التدريــب يعتمد على 
واالستراتيجيات  التكنولوجيا  توظيف 
المتمحــورة حول المتعلــم، وكفايات 
وتنفيذه  والتعلم  للتعليــم  التخطيط 
وتقويــم مخرجاتــه، وعلــى تعزيــز 
الممارســات التأملية لــدى المعلمين، 
وعلى التعليم التكاملي، والتركيز على 

التقويم من أجل التعلم.
وقالت د. ريما دراغمة، مديرة المعهد 
الوطني للتدريب التربوي التابع لوزارة 
التربيــة والتعليم العالــي، إن عملية 
تحكيم المشــاريع جرت داخل القدس 
المفتوحــة، مطالبــة بأن تنشــر هذه 
المشاريع في مجلة القدس المفتوحة 
العلمية المحكمة، حيث أصدر رئيس 
الجامعــة قــراراً بنشــر األبحــاث بعد 
استيفائها للمعايير المطلوبة للنشر.

من جهتها، قالت سهى الخليلي، مديرة 
وحــدة المشــاريع في البنــك الدولي: 
«إن المشــروع بدأ في العام 2010م، 
وجامعة القدس المفتوحة انضمت في 

العام 2015م، ولكــن إضافة القدس 
المفتوحــة للمشــروع كانــت إضافــة 
نوعية مميزة، ونأمل بأن يتطور العمل 
مــع جامعة القــدس المفتوحــة التي 
تصل إلــى كل المناطق والمحافظات 

الفلسطينية».
وأضافت الخليلي: «إن انتشار القدس 
المفتوحــة فــي كل المناطــق يخفف 
األعباء على المعلمين المتدربين في 
مختلف محافظات الوطن، هذا فضالً 
عــن االهتمام البالغ من قبل الجامعة 
بتدريب المعلمين وتوفير ما يلزمهم».

من جانبه، قــال د. مجدي زامل مدير 
المشروع وعميد كلية العلوم التربوية، 
بالمعلميــن  اهتمــت  الجامعــة  إن 
المتدربين من أجل تحقيق المخرجات 
المرجــوة مــن المشــروع، وجــاء هذا 
التكريــم مبــادرة ذاتيــة مــن جامعة 
القدس المفتوحة لتكريم أفضل (3) 
مشــاريع تخرج للفــوج األول، وبهدف 
تشــجيع المعلمين علــى الدخول في 
المعلميــن  وتحفيــز  الــدورات  هــذه 
اآلخرين المتدربين في أروقة الجامعة 

لإلبداع في التدريب.
إلى ذلك قالت المعلمــة الفائزة منال 
سدر إن مخرجات التدريب بدأت تلمس 
في الميدان، وانعكست على أدائها في 
تدريس الطلبة فــي الغرفة الصفية 

بشكل ملموس. 

غزة: المطالبة بتصعيد الحمالت 
التضامنية إلسناد حقوق االسرى

غــزة – الحياة الجديدة – نفوذ البكــري- اكد اهالي 
االســرى خــالل االعتصام االســبوعي امس دعمهم 
ومســاندتهم للخطــوات االحتجاجيــة التــي ينفذها 
االســرى االداريــون في ســجون االحتــالل للمطالبة 
بحقوقهم ووقف االنتهاكات االســرائيلية وما يسمى 
الملفات الســرية وطالبوا بزيادة الحمالت التضامنية 
إلسناد خطوات االسرى وتمكينهم من نيل حقوقهم 

االنسانية.
ولــم يتمكن ذوو األســرى امس من التوجــه لزيارة 
ابنائهــم بســبب تغيير مواعيــد الزيــارة في بعض 
السجون، ومن المتوقع ان يتوجه بعض االهالي اليوم 

الثالثاء لزيارة ابنائهم في سجن إيشل.
وفي هذا الســياق شــارك المكتب الحركي المركزي 
للعمال بحركة فتح في وقفة اسناد االسرى واالسيرات. 
وقالت مفوضة المرأة في المكتب الحركي اعتماد ابو 
جاللة ان معاناة االسرى بشكل عام واالسيرات بشكل 
خــاص تســتوجب من الــكل الوطني التحــرك الجاد 
والدائم لوقف انتهاكات االحتالل. وأشــارت ابو جاللة 
إلى اعتقال االطفال وسياسة االهمال الطبي مؤكدة 
على اهمية خطوة االسرى االداريين بمقاطعة محاكم 
االحتالل. وطالبت كافة المؤسسات الدولية والحقوقية 
بالتدخل لحماية االسيرات من جرائم االحتالل وتوفير 
الرعاية الالزمة لكافة االسرى مع ضرورة االستمرار 

في الحمالت التضامنية الفاعلة.
كما شــارك اهالي االســرى فــي الوقفة االســنادية 
لألسرى االداريين التي نظمتها لجنة االسرى للقوى 
الوطنية واالسالمية وتحدث خاللها عضو اللجنة عبد 

القادر ادريس عن مجمل اوضاع االسرى القاسية.
هــذا ويتابع اهالي االســرى بدقة كافــة المعلومات 
الــواردة من الســجون والتي تنذر بتدهــور االوضاع 

المعيشية لألسرى.


