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عن «الوطن القطرية» الرحيل عن القدس

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

حكمة اليوم
سر االحساس بالشقاء هو أن يكون عندك وقت فراغ تتساءل فيه عما إذا كنت سعيدا أم ال!

الرقم المناسب
الرقــم  هــل تســتطيع معرفــة 

المناسب الذي يجب وضعه مكان 

عالمة السؤال باالستعانة بنتائج 

العمليات الحسابية السابقة؟

المتاهة
اختــراق  تســتطيع  هــل 
هــذه المتاهة انطالقاً من 
نقطــة البداية في االعلى 
وصوالً إلــى نقطة النهاية 
في الوســط فــي أقل من 

دقيقتين؟

حل سودوكو العدد السابق

الكلمات االفقية
1- يسر ويهنأ، يخصك، ربوة.

2- مطرب عربي مخضرم.
3- عاصمة احدى دول اميركا الالتينية.

4- غير متحضر معكوسة، نجم كرة قدم وهداف انجولي.
5- قدمها كخدمة او معروف معكوسة، نبخل.

6- حيوان جبلي معكوسة، اصمت.
7- اختبارات رياضية للحكام معكوسة، سائل الحياة، لفظة ضيق معكوسة.

8- يصيبه، طقس.
9-  ابتهج، فيلم ليوسف شاهين بطولة خالد النبوي معكوسة.

10- من االسماك الفاخرة، اكتمل.

الكلمات الرأسية
1- اديب وروائي عربي راحل من اعماله «الحرام» و«العيب».

2- فصيلة من نبات او حيوان، حيوان ولود معكوسة.
3- معركة اسالمية هزم فيها المغول قرب غزة.

4- دفع معكوسة، فيلسوف فرنسي راحل.
5- مركب لرصف الشوارع معكوسة، لزم معكوسة.

6- من الحبوب معكوسة، طالء.
7- اكذب معكوسة، ال يسمعون، متشابهان.

8- يواريه الثرى، كثير.
9- هدم ونسف، وحدة كهرباء.

10- من سور القرآن الكريم معكوسة، والدة.

حل كلمات متقاطعة العدد السابق
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تكتشف أخطاء في العمل وتحاول حلها، 
ال تنجرف وراء عواطفك، واترك األمور 

حتى تهدأ مع الحبيب. 

تمر بيــوم جيد وهــادئ.. الظروف في 
العمــل تدعمــك وتســاندك لتحقيــق 

طموحك، انتبه الشك يقتل الحب.
 

أنت بارع في عملك، األوضاع المالية ال 
تــزال جيدة، تبدأ عالقة حب جديدة مع 

شخص تثق به. 

تنظم أعمالك وملفاتك بطريقة منظمة 
كن حريصاً.. الصمت لن يحل مشكالتك 

العاطفية عليك بالمواجهة. 

رغــم الضغوطــات إال أنــك تســتمتع 
بعملك وتبذل جهداً مميزاً فيه، تقلقك 

المجهول في عالقتك مع الحبيب.
 

تبدو عصبياً لكثرة االنتقادات، كن حذراً 
في تعامالتك في العمل، تشعر برغبة 

باالستقرار مع الحبيب. 

تعــرف كيف توازن األمور ال تتنازل عن 
حقوقك وطالب بها،  تبدو عاطفياً اليوم 

تتأثر بكالم الحبيب. 

ال تطلق أحكاماً مســبقة قبل أن تتأكد 
مــن كل الدالئل، مواجهات ونقاشــات 

حادة بينك وبين الحبيب. 

احذر من المؤامرات.. الكثير من التجاذب 
بينك وبين أحد األشــخاص في العمل، 

الحبيب يحتاجك. 

تسعى للعمل على مشروع جديد، تمر 
فــي مرحلة صعبة مــع الحبيب وتظهر 

عصبيتك على كل كلمة منه. 

تبــدو نشــيطاً، انطلــق نحــو تحقيــق 
طموحــك وال تنظــر إلــى الــوراء.. قم 

بمصالحة الحبيب وال تضيع الفرصة. 

الظــروف   .. ال تضيــع جهــدك هبــاًء 
تعاكســك خالل هــذه الفترة، تشــعر 

بالرضى في عالقتك مع الحبيب.
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  د       و    س      ا               ح      م       ا       ل     هـ
  و      ا        ل     ت      د      ي      ز       ن     ي

          ج     ب      ا       ر                ا                 ا     س
  ج       ا               ت     و                ل       ا       م      ح

  ا       د       ن     و     ف       ن      ي      ج               و
ع        و     ب      ر                ا                ن     س     ر

          ج      ا       ك      ل     ي       م      و      ن

  ج     و       د              ق      ر       و        د             هـ
  ب              ل      ا     ص     ل     ص              غ    م
  ر      و      هـ     م               ا       د       و      ي     هـ

1927 - مئتا الف قتيل في زلزال في تشينين في الصين.
1939 - هتلر وموســوليني يوقعان اتفاق تحالف عسكري بين 

المانيا وايطاليا عرف باسم الحلف الحديدي.
1947 - الواليات المتحدة تزيد مســاعداتها لتركيا واليونان الى 

400 مليون دوالر لوقف المد الشيوعي في منطقة المتوسط.
1972 - ريتشارد نيكسون يقوم بأول رحلة لرئيس اميركي الى 

االتحاد السوفييتي.
1972 - جزيرة ســيالن تتبنى دستورا جديدا وتصبح جمهورية 

سريالنكا.
1990 - اعالن الجمهورية اليمنية بعد اتحاد الجمهورية العربية 

اليمنية والجمهورية الديموقراطية الشعبية اليمنية.
2003 - مجلــس االمن يرفع العقوبات المفروضة منذ 13 عاما 

على العراق.
2004 - رابطة الكومونولث تقرر اعادة عضوية باكســتان التي 

علقت في 1999.
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وزارة الثقافة تنظم ورشتين عن الكتابة اإلبداعية في طولكرم
طولكرم – الحياة الجديدة – مراد ياســين - نظمت وزارة 
الثقافــة ومديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم، 
وبالتعاون مع جامعة فلســطين التقنية خضوري، ورشتي 
عمــل عن الكتابــة اإلبداعية في كل من مدرســتي ذكور 
أجنادين األساســية، ومدرســة ذكور طه حســين، نفذها 
نشــأت محفوظ من مكتبة جامعــة خضوري، بحضور عبد 
الفتــاح الكم، مدير مكتب وزارة الثقافة، وأعضاء الهيئتين 
التدريسية واإلدارية وعشرات الطالب من الموهوبين في 

مجاالت الكتابة النثرية والشعرية.
وأكد المربي أشــرف سليم، مدير مدرســة أجنادين، على 
ضــرورة توفير بيئة تعليمية مناســبة لألطفال من خالل 
إقامة أنشطة وبرامج ذات طابع تعليمي وترفيهي، مشيراً 
إلى التعاون المشــترك بين وزارة الثقافة ومديرية التربية 
والتعليــم في هذا المجال وفي رعاية األطفال ألنهم ثروة 

الوطن الحقيقية وعماد مستقبله. 
بدوره، قال الكم، ان هذا اللقاء الثقافي يأتي ضمن سلسلة 
مــن األنشــطة والفعاليات، التــي ينظمها مكتــب الثقافة 
بالتعــاون مع المدارس، مؤكداً علــى أهمية هذه اللقاءات 

الثقافية لتنمية مواهب وقدرات طالب وطالبات المدارس، 
واكتشاف مواهب جديدة وتحفيز قدراتهم اإلبداعية لغرس 

الثقافة الوطنية.
وفي مدرســة طه حســين، رحب مدير المدرســة أ. محمد 
رجب بالحضور، وتحدث عن دور مكتبات األطفال وسعيها 
لتحقيق عدد من األهداف التربوية والتعليمية والتثقيفية، 
تتمثل في استثمار أوقات الفراغ عند األطفال بما يفيدهم، 
وتشجيعهم على عادة القراءة منذ الصغر، وتكوين شخصية 

الطفل وتوجيه سلوكه.
واســتعرض نشــأت محفوظ بعض الطرق التي يمكن أن 
يعبر فيها األطفال عما يجول بخاطرهم عن طريق كتابة 

قصة أو خاطرة.
وتطرق إلى بعض العوامل التي تعمل على تنمية اإلبداع 
لدى األطفال، بهدف االرتقــاء بقدراتهم ومواهبهم ورفع 
درجــة إبداعاتهم في كافــة المجاالت الفنيــة والثقافية، 
وتوفيــر أجواء نفســية جيدة، وصقل شــخصياتهم بهدف 
خلق أجيال شــابة قادرة على تحمل المســؤولية من أجل 

بناء المجتمع الفلسطيني.

رئيس جامعة النجاح يستقبل السفير األندونيسي لدى 
األردن وفلسطين والسفير الفلسطيني في أندونيسيا 

نابلس - الحياة الجديدة - اســتقبل رئيس جامعة النجاح 
الوطنيــة االســتاذ الدكتــور رامــي حمد اهللا امس ســفير 
أندونيســيا في األردن وفلســطين زين البحر نور، وسفير 

فلسطين لدى اندونيسيا فريز مهداوي.
ورحــب حمــد اهللا بالضيفيــن وشــكرهما علــى زيارتهما 
للجامعة، وثمــن دور الجمهورية األندونيســية في خدمة 
القضية الفلســطينية وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني 
فــي مختلف المجــاالت وخاصة األكاديميــة منها، كما أكد 
على أهمية بناء عالقات قوية بين جامعة النجاح الوطنية 
والجامعــات األندونيســية وضــرورة التبــادل األكاديمــي 
والطالبي بين البلدين، واســتعداد الجامعة للبدء بعالقات 
تعاون تدريبية وأكاديمية. كما تحدث رئيس الجامعة عن 
مستشــفى النجاح الوطني الجامعي الــذي تقوم الجامعة 
بتجهيزه والذي ســيكون رافعة لمهنة الطب في فلسطين 
وسيســهم في تقديم الخدمات الطبية المميزة للمواطن 
الفلســطيني، مشيرا إلى أنه ســيتم البدء بالعمل فيه مع 

نهاية هذا العام.
بــدوره، رحب الســفير مهــداوي بضرورة متابعــة وتطور 
المشــاريع والمنــح الدراســية وتوســيع مجــاالت التعاون 
األكاديمي المشتركة بين جامعة النجاح والجامعات العريقة 
في أندونيسيا في مجاالت علمية عدة منها الزراعة والطب 
والصحة وأعرب البحر نور عن سعادته لزيارة جامعة النجاح 
الوطنية وبحث معه آفاق التعاون االكاديمي المشترك بين 
جامعة النجاح الوطنية والجامعات األندونيسية، وأضاف أن 
للجامعات دورا رئيسيا في تعميق العالقات بين الشعوب.

وتــم خــالل الزيــارة تنظيم جولــة للضيفين إلــى الحرم 
الجامعي الجديد شملت مركز اإلعالم وكلية الفنون الجميلة 
ومرافــق الجامعــة المتعــددة، وأبدى الضيفــان اعجابهما 
بما شــاهداه في الجامعة مــن حضارة وتقدم وتطور على 
الصعيد العمراني واألكاديمي. وحضر اللقاء األستاذ الدكتور 
ماهر النتشــة، نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، 

والدكتور سام الفقهاء، مدير دائرة العالقات العامة. 

مؤتمر بالخليل يبحث آليات الترابط بين النوع االجتماعي والسلم األهلي
الخليل - وفا- أوصى مشــاركون فــي مؤتمر حول آليات الترابط 
ما بين النوع االجتماعي والســلم األهلي الذي نظمه مركز إعالم 
حقوق اإلنســان والديمقراطية (شــمس)، ومركــز جنيف للرقابة 
الدولية على القوات المسلحة، امس في مدينة الخليل، بضرورة 
تعديل وتطوير القوانين فيما يخص العدالة الجنائية، في العديد 
من القوانيــن مثل قانون العقوبات، وقانــون اإلصالح والتأهيل 
(قانون السجون). كما أوصوا بتعديل قانون اإلجراءات الفلسطينية 
فيمــا يخص المرأة، وتحديث قانون العقوبات ليتالءم مع العصر، 
ودمج قضايا النــوع االجتماعي في عملية إصالح القطاع األمني 
ومؤسســاته. وأشار مدير عام التخطيط في محافظة الخليل 
فريــد أعمر إلــى التعاون الكبير بين المؤسســات الحقوقية 

والمحافظة في موضوع السلم األهلي من خالل عقد العديد 
من ورش العمل حول الموضوع والتي تتماشــى مع أهداف 
المحافظة وخططها. وأوضح أن للمرأة في محافظة الخليل دورا 
كبيرا وفعاال في المشــاركة في لجان المحافظة المختلفة، مبينا 
وجود دائرة تعنى بالمرأة والطفل، باإلضافة إلى االهتمام الكبير 
بحقوق المرأة، مشــيرا إلى وجود العديد من الممارسات السلبية 

بحق المرأة، والتي تتعلق في الزواج، واإلرث والعمل وغيرها.
وعــرض نائب مديــر عام مركز جنيف نيكوال ماســون، نبذة عن 
أهم أهداف ومشــاريع المركز، لتوفير المعايير الدولية واإلصالح 

في القطاع األمني خالل السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن هناك العديد من المشاريع مع المجتمع المدني، التي 

تعنى بالنوع االجتماعي والســلم األهلــي، مبينا أن المؤتمر جاء 
خالل مشروع مع مؤسسة شمس، إلنشاء مجالس السلم األهلي 
في العديد من مدن الضفة، وخاصة مدينة الخليل وذلك ألهمية 

العشائر والسلم األهلي بالمحافظة.
وأكد أن المركز وضع خطة تهدف إلى تعزيز مشاركة كل الجهات 
المعنية في مجال السلم األهلي، وأشار إلى أن المركز بصدد نشر 
مجلة دراسية في محافظة الخليل تجمع العديد من الدراسات قام 

بها محللون عن السلم األهلي في المحافظة.
وأشــار إلى أن موضوع العنف األســري وكيفية معالجته كان من 
أهم المواضيــع والمالحظات التي من المهم ربطها في موضوع 

السلم األهلي وعالقته بالنوع االجتماعي.

وفد أهالي األسرى والشخصيات والمؤسسات يختتم زيارته لمصر

لقاءات مهمة ألهالي األسرى في مصر وبن حلي يؤكد وقوف الجامعة العربية بجانبهم
غزة – الحياة الجديدة - حســن دوحان - اختتم 
أهالي األسرى والمؤسسات التي تعنى بشؤون 
األسرى والشــخصيات الفلسطينية من مختلف 
ألوان الطيف الوطني واإلسالمي من سكان قطاع 
غــزة ومن الضفــة ومن المناطق الفلســطينية 
المحتلــة عام 1948 زيارة إلــى جمهورية مصر 
العربيــة بناًء على دعوة مــن المنظمة العربية 
لحقوق اإلنســان والمركز الفلســطيني لحقوق 

اإلنسان ونقابة الصحفيين المصريين.
وقال نشــأت الوحيدي ممثــل حركة فتح في 
لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في 
قطــاع غــزة ان الوفد ضم كال مــن : أ. راجي 
الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق 
اإلنسان ورئيس مجلس أمناء المنظمة العربية 
لحقوق اإلنســان وعضو اللجنة التنفيذية في 
لجنــة الحقوقيين الدوليين وهــي أهم لجنة 
قضائيــة دوليــة ونائــب رئيــس الفيدراليــة 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان، واألســير المحرر 
جبر وشــاح نائب رئيس المركز الفلســطيني 
لحقوق اإلنســان، واألســير المقدسي المحرر 
المبعد فؤاد الرازم، والحاجة أم ابراهيم بارود 
والــدة أســير، والحاجــة أم رامي عنبــر والدة 
أسير، والحاجة أم فهمي صالح والدة أسيرين 

وزوجة أســير محرر، والحاجة أم محمد سلمان 
زوجة أسير مريض، وأ. نشأت الوحيدي ممثل 
حركة فتح في لجنة األســرى للقوى الوطنية 
واإلسالمية، وأ. عبد اهللا قنديل ممثل جمعية 
واعد لألسرى، وأ. ياسر مزهر ممثل مؤسسة 

مهجة القدس للشهداء واألسرى. 
وضم الوفد من الضفة والمناطق الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1948 كال مــن المحامية فدوى 
البرغوثي زوجة األسير القائد مروان البرغوثي، 
وأمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون 
األســرى بالضفة، والســيدة جهــاد صالح زوجة 
األسير رزق علي خضر صالح من بيت لحم وهو 

معتقل منذ عام 1993 ومحكوم مدى الحياة. 
وعقــد الوفد لقاء مع أحمد بن حلي نائب األمين 
العــام لجامعــة الــدول العربيــة وهــو جزائري 
الجنســية وبحضــور األميــن العــام للمنظمــة 
العربيــة لحقوق اإلنســان الســيد عالء شــلبي 
والمحامي راجي الصوراني رئيس مجلس أمناء 
المنظمــة العربية لحقوق اإلنســان والمحامية 
فــدوى البرغوثي زوجة األســير القائــد مروان 
البرغوثــي وبحضــور الفــت لوســائل اإلعالم 

المصرية والعربية. 
وأشــار بن حلي إلى أن قضية األســرى ستبقى 

دائما على رأس أجندة العمل والنضال الوطني 
وأن المعتقلين الفلسطينيين والعرب يناضلون 
بأمعائهم الخاوية وبخاليا أجسادهم دفاعا عن 
حقوقهم اإلنســانية العادلة ومــن أجل الحرية 

والكرامة. 
وطالبــت فــدوى البرغوثي بوضــع خطة عمل 
عربية جامعة حول قضية األسرى الفلسطينيين 
والعرب على طريق تحريرهم من قيد الســجن 
والسجان اإلسرائيلي والتخفيف من معاناة شعبنا 

عامة وذوي االسرى خاصة. 
وقالت زوجة األسير رزق خضر صالح من مدينة 
بيت لحم والمحكوم بمــدى الحياة منذ اعتقاله 
في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي في العام 1993 
بأن أهالي وزوجات وأبناء األسرى يعانون بصمت 
وقدموا األسرى والشهداء والجرحى وعلى جامعة 
الدول العربية واألمتين العربية واإلســالمية أال 
يتركوهم رهنــا للعذابات والقوانين العنصرية 

في السجون اإلسرائيلية. 
وكانت السيدة أم رامي عنبر والتي تحدثت باسم 
لجنة أهالي األسرى في قطاع غزة لم تمتلك أن 
تمنع دموعها من الســيل حيث تحدثت بصوت 
مختنق عن حرمان الســجان اإلسرائيلي لها من 
زيارة ابنهــا مفيدة بأن حفيدتها كبرت وعمرها 

اآلن بلغ 8 ســنوات وهي ال تعرف أبيها كما هو 
حال أمهات األســرى الباقيــات واللواتي ما زلن 
ينسج أمال كبيرا بمساندة جامعة الدول العربية 

في رؤية أبنائهن قبل أن يحين األجل. 
كما والتقــى الوفد الفلســطيني برئيس إتحاد 
البرلمانييــن العــرب علي الدقباســي وهو من 
الكويــت حيث قدم شــرحا مفصال حــول إتحاد 

البرلمانيين العرب والهدف من تأسيسه. 
حضــر اللقاء إلى جانــب الوفد الفلســطيني د. 
عصام العريان نائب رئيس البرلمان العربي من 
جمهوريــة مصر العربية ود. عبد ذياب العجيلي 
رئيــس اللجنــة المالية واإلقتصاديــة للبرلمان 
وهو من العراق ود. منصور الزبداني وهو نائب 
رئيس ســابق من اليمن ومديرة مكتب رئاســة 

البرلمان العربي األستاذة شيرين البغدادي. 
وأضاف الوحيدي أن الدقباســي أكد خالل اللقاء 
بأن البرلمان ورئيســه يعرفون معنى األسر في 
إشــارة إلى ما تعرضت لــه الكويت ومضيفا بأن 
العالــم يعلم عن نيلســون مانديال الذي قضى 
25 عاما في ســجون العنصرية بجنوب إفريقيا 
ولكــن هذا العالــم ال يعلم أو يتنكــر ألكثر من 
5000 آالف نيلسون مانديال في سجون اإلحتالل 

اإلسرائيلي. 


