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محليات

كلمات متقاطعة 
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الحوت

مواقيت الصالة
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حياة زمانحياة زمان

حل سودوكو العدد السابق

الكلمات االفقية
1 - من االسماك (معكوسة)- تتكلم بصوت خافت.

2 - يعقب- من اسماء اهللا الحسنى.

3 - نجمة سينمائية عربية معتزلة.
4 - من شخصيات شكسبير (معكوسة)- مرتفع (معكوسة).

5 - يخافون (معكوسة)- حيوان أليف.
6 - ممثل عربي خليجي مخضرم.
7 - ألقت- نصف وضعك- دهش.

8 - والد (معكوسة)- حروف متشابهة.
9 - لقب مؤرخ عربي قديم (معكوسة)- نصف عودة.

10 - تزيد وتقوى (معكوسة)- اختبأ.

الكلمات الرأسية
1 - معركة اسالمية قديمة (معكوسة)- صعلوك.

2 - حرف جر (معكوسة)- تنظرن بفكر (معكوسة).
3 - مدينة اميركية وأكبر مركز لصناعة السيارات – نثر.

4 - اوضح (معكوسة)- رفضت.
5 - بلد افريقي عاصمته ابيدجان يسمى ايضا كوت ديفوار.

6 - جمع- رياضة عنيفة (معكوسة).
7 - من الحسابات التجارية – حرفان متشابهان.

8 - فريضة اسالمية (معكوسة)- والدي (معكوسة).
9 - نصف كالمية- اتفاقية واجبة (معكوسة).

10 - مادة قاتلة- عاصمة سيراليون.

6:32 الشروق 

11:52 الظهر 

2:48 العصر 

المغرب      5:15

6:33 العشاء 

5:10 فجر الغد 

حكمة اليوم
عش مع الناس كمحتاج يتواضع لهم، وكمستغن يحسن إليهم،  

وكمسؤول يدافع عنهم، وكطبيب يشفق عليهم.

عن «الوطن القطرية» جنين قبل خمسين عاماً

حل كلمات متقاطعة العدد السابق
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  قد تنتقل الى مســتوى مهني جديد، 
ال تدع أحدا يتدخل في عالقتك مع من 

تحب، وحل خالفك معه بنفسك. 

تتخذ الكثير من القرارات الصائبة وفي 
وقتهــا. تتفاءل بعالقة عاطفية جديدة 

تبدأها مع شخص ما في العمل. 

تشــعر بالحزن، فأنت ال تحقق األرباح 
كالســابق، كرس المزيد من الوقت مع 

الحبيب، فقد بدأ يتذمر. 

تتلقى مكافأة كنت تستحقها بسبب ما 
بذلتــه من جهود، تخصص بقية اليوم 

لقضاء الوقت برفقة من تحب. 

تحدث أمــور تخرج عن ســيطرتك، ال 
تشعر بالخجل من مصارحة الحبيب بما 

يدور في ذهنك. 

كــن أكثــر تنظيمــاً ودقة فــي تحديد 
أولوياتــك، ال تخبــئ أيــة أســرار عن 
الحبيب، كن صريحاً في عالقتك معه. 

1918 - ليون تروتسكي يتولى قيادة الجيش االحمر.
1921 - البروفســور البرت اينشتاين يثير جدال في االوساط العلمية 

باعالنه ان الكون يمكن ان يقاس.
1932 - الجيــش اليابانــي يهاجــم مدينــة شــنغهاي الصينية بعد 

تظاهرات طالبت بانهاء كل وجود ياباني فيها.
1963 - تعيين الشيخ صباح االحمد الصباح وزيرا للخارجية في الكويت.

1964 - السوفيات يسقطون طائرة اميركية في المانيا الشرقية.
1956 - ظهور الفيس بريسلي على التلفزيون للمرة االولى.

1986 - انفجار المركبة الفضائية االميركية تشالنجر عند اطالقها.
1991 - حرب الخليج: صدام حسين يهدد في مقابلة مع شبكة «سي ان 
ان» بتزويد صواريخ سكود «بشحنات نووية وكيميائية وبيولوجية».

1992 - انعقاد اول مفاوضات متعددة االطراف في اطار عملية السالم 
بين العرب واسرائيل في موسكو.

-2001 رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود باراك يقرر وقف المفاوضات 
مع الفلسطينيين تمهيدا لالنتخابات التي رجحت االستطالعات تقدم 

اليمين فيها.
-2003 الرئيــس االميركي جورج بوش يؤكد انه مســتعد لمهاجمة 

العراق بدون تفويض من االمم المتحدة.

الرقم المناسب
فــة  معر تســتطيع  هــل 
الــذي يجب  الرقم المناســب 
وضعــه مكان عالمة الســؤال 
باالســتعانة بنتائج العمليات 

الحسابية السابقة.

المتاهة
هل تستطيع ايصال الالعب 
فــي األعلى الــى كرته في 
األســفل عبر اختــراق هذه 
مــن  أقــل  فــي  المتاهــة 

دقيقتين؟

القــرارات  واتخــذ  بالحكمــة  تحــل 
المناسبة، قدم المزيد من التنازالت 

لتستمر عالقتك مع الحبيب. 

تفكر فــي قرار يتعلق بســفرك الى 
الخــارج، ال تفــرض شــروطك على 

الحبيب وناقشه في قراراتك. 

كن أكثر تعاوناً مع فريق عملك، ابذل 
المزيد من الجهد لتنال رضى الحبيب 

ومحبته، فأنت مخطئ في حقه. 

تمر بيــوم هادئ، تطورات ســعيدة 
تحدث في عالقتــك العاطفية اليوم 

تدخل السرور الى قلبك. 

كن حذراً، واترك انطباعا جيدا لآلخرين، 
الحبيب يشعر بالسعادة والرضى معك، 

فاتخذ خطوة نحو االرتباط. 

المهام المطلوبة منك كثيرة، الحبيب 
ســئم من كثرة حديثك عــن العمل، 
افصل بين حياتك المهنية والعاطفية.
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   قراقع يزور عائلة االسيرين حسين وسامر ابو ليل في مخيم بالطة
بيت لحم - الحياة الجديدة- زار وزير 
شؤون األســرى والمحررين عيسى 
قراقــع، ووفــد من وزارة األســرى، 
عائلة األســيرين حسين (المحكوم 
بالسجن المؤبد ثالث مرات) وسامر 
أبو ليل (المحكوم سنة ونصف) في 

مخيم بالطة قضاء نابلس. 
ودفعــت عائلة أبو ليــل في بالطة 
ثمنــا غاليــا ليــس فقــط باعتقال 
أبنائهــا جميعهم وإنما بســقوط 4 
شــهداء من أفراد هذه األسرة على 
يد قــوات االحتــالل وهــم: محمد 

وحسني وسمير وخالد.
واعتبــر قراقــع الذي التقــى أفراد 
العائلة ان أســرة أبو ليــل، نموذج 
لمأساة الفلســطينيين المتواصلة، 
حيــث اعتقل جميع األشــقاء طالل 
الذي قضى 5.5 ســنة، وهو جريح 

على يد قوات االحتالل، وفريد الذي 
قضى 2.5 ســنة وهو أيضا جريح، 
وما زال الشــقيقان ســامر وحسين 

يقبعان في سجون االحتالل.
والدة األسرى والشهداء (أم مهيوب) 
التي ظهــر عليها التعــب والمرض 
مــع  رحلتهــا  واإلرهــاق وصفــت 
الموت والســجن بالرحلــة األطول 
في حياتها، وما زالــت هذه الرحلة 
المؤلمة متواصلــة، فقد احتضنت 
ابناءها شهداء مضرجين بدمائهم 
بعــد أن اغتالتهم قــوات االحتالل، 
وودعت باقي األبناء الى الســجون 
وغياهــب الظالم، وخــال البيت من 

األوالد.
وقالت ام مهيوب انها تحتسب عند 
اهللا ابناءهــا، وتتمنــى أن تكتمــل 
أركان البيــت بعــودة األبنــاء مــن 

السجن.
مــن جهة أخرى عقد وزير األســرى 
اجتماعــا في مركــز يافا في مخيم 
بالطة مع األســرى المحررين حيث 
تمــت مناقشــة مشــاكل األســرى 
المحررين وخاصة مشــكلة البطالة 
وعدم وجــود فرص عمــل للمئات 

منهم.
وشــرح قراقع لألســرى المحررين 
األوضــاع التــي تمــر بها الســلطة 
وخاصة اإلمكانيــات المالية، داعيا 
الى دعم برامج وزارة األسرى بدعم 
عمليات التدريب والتأهيل لألسرى 
المحررين، وتعاون كافة المؤسسات 
األهلية والقطاع الخاص لتشــغيل 
األســرى المحرريــن، واعتبار هذه 
القضية واجباً وطنياً وأخالقياً لتحدي 

واقع االحتالل ونتائج االعتقال.

قراقع في بيت أحد االسرى في مخيم بالطة.

مركز «شمس» يفتتح دورة تدريبية
حول حقوق اإلنسان وسيادة القانون

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - افتتح 
اإلنســان  حقــوق  إعــالم  مركــز 
والديمقراطيــة «شــمس»، أمس، 
دورة تدريبيــة في رام اهللا بعنوان 
«حقــوق اإلنســان والحكم الصالح 
وسيادة القانون، في إطار مساعي 
المركز الهادفة لتعزيز ونشر ثقافة 
حقوق اإلنسان في أوساط الشباب.

وتأتي هذه الــدورة ضمن برنامج 
حقــوق اإلنســان والحكــم الصالح 
القانــون بالتعــاون مــع  وســيادة 
برنامــج األمم المتحــدة اإلنمائي، 
التطــور  موضوعــات  وتتنــاول 
التاريخي للقانون الدولي اإلنساني، 
ومفهوم ســيادة القانون وأنشطة 
األمم المتحدة فيما يتعلق بسيادة 
القانــون، ودور اإلعــالم في نشــر 
وتعزيــز مفاهيم حقوق اإلنســان 
وســيادة القانــون، وماهية حقوق 
اإلنسان في الشرعة الدولية ، ورصد 
وتوثيــق حقــوق اإلنســان وآليات 
الشكاوى الوطنية والدولية،ومقدمة 
حول الحكم الصالح ، والمسؤولية 

القانونيــة  المجتمعيــة للعيــادات 
تجاه المجتمع المحلي، وآلية كتابة 
التقاريــر واالســتقصاء، و الحقوق 

والحريات في فلسطين.
 وقدمــت ميــادة زيداني من مركز 
«شــمس» نبذة حول طبيعة عمل 
المركــز ونشــاطاته، وقالــت «إن 
الهدف من الدورة هو توفير الفرصة 
التدريبيــة للمجموعــة مــن طلبة 
الجامعات إلكسابهم مجموعة من 
المهــارات والمعــارف، وإلى تعزيز 
التعاون بين العيادات القانونية في 
الجامعات وتبــادل الخبرات، وفتح 
حوارات شبابية حول سيادة القانون 
وحقوق اإلنســان والحكم الصالح ، 
وإلى رفع مستوى الوعي القانوني 
لــدى الشــباب، وفتح نقــاش حول 
تطوير البنية القانونية للتشريعات 
وتقديــم  نونــي،  لقا ا لدعــم  وا
االستشــارة القانونيــة للمواطنين 

من قبل طلبة القانون».
المحتــوى  اشــتية  إيــاد  وناقــش 
الزمنــي مع  التدريبــي والجــدول 

المشــاركين، متمنيــاً أن تضيــف 
الــدورة الجديــد مــن المعلومــات 
للمتدربيــن لتمكنهم مــن معرفة 
قضايا حقوق اإلنسان بشكل أكثر 

فعالية،
وأكد ممثل برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائــي جهــاد الشــوملي علــى 
أهمية معرفة ثقافة حقوق اإلنسان 
لكافة الفئات المجتمعية وتمنى ان 
يكــون هنالك معلومــات ومعرفة 
جديدة يطلــع عليها المشــاركون 
والمشــاركات , فيمــا اكد يوســف 
عدوان مــن برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي على أهمية سيادة القانون 
ودورهــا فــي التنميــة بمفهومها 

الواسع.
وتشارك في الدورة كليات الحقوق 
والقانون، وأقسام ودوائر الصحافة 
والعلــوم السياســية فــي جامعات 
القدس، بيرزيت، النجاح الوطنية، 
الجامعة العربية األمريكية، الخليل 
وتستمر على مدار أربعة أيام بواقع 

25 ساعة تدريبية.

صلح عشائري بين عائلتين في سلفيت
سلفيت - معا - عقد صك صلح عشائري في سلفيت امس تحت رعاية محافظ سلفيت 
عصام ابو بكر وقادة االجهزة االمنية بين ال ابو يعقوب كفل حارس عائلة المجني عليه 
محمود رجا ابو يعقوب ابو سيف، وال سلطان عن الجاني عطا سلطان من حارس - وتم 
االتفاق بين الطرفين على ان يتنازل اهل المجني عليه عن الحق الشخصي في القضية 
عن الجاني باستثناء التنازل عن الطرف اآلخر ( المتهمين االخرين). واشاد ابو بكر خالل 
كلمته بدور لجان االصالح في محافظة ســلفيت ودور رئيس بلدية كفل حارس احمد 
بوزيه ورئيس مجلس حارس الشــيخ عمر ســمارة، كما اثنى على العائلتين لقبولهما 
عقــد الصلح. والقيت العديد من الكلمات خــالل حفل عقد الصلح وكان ضمنها كلمة 

ممثلي العائلتين حيث اكدوا على موافقتهم على صك المصالحة.

الشرطة تقيم يوما ترفيهيا لمخيم «أجيال الصحة» بمركز الشهيد صالح خلف
طوبــاس- معا- نظمت الشــرطة يوما ترفيهيا 
لطالبات مخيــم أجيال الصحــة التابع لمديرية 
التربية والتعليم بمحافظة نابلس امس و الذي 

عقد في مركز الشهيد صالح خلف بالفارعة.
وذكــر بيــان إدارة العالقــات العامــة واإلعالم 
في الشــرطة إن اللقاء شــارك فيــه 65 طالبة، 
وتأتي هذه األنشــطة في إطار تعزيز الشراكة 
المجتمعيــة مع كافة شــرائح المجتمع، والعمل 
على تنفيذ مشاريع وبرامج ترفيهية وتشجيعية 
لهؤالء الطلبة، ليتم خلق اإلبداع لديهم وليزداد 

شــعورهم بأن لديهم طاقــة فاعلة بحاجة إلى 
مــن يأخــذ بأيديهــم إلبرازها، وأيضا تشــجيع 
المدرسة والعائلة والمؤسسات االجتماعية على 
احترام آرائهم وضمان مشــاركتهم الفاعلة في 
القضايا التي تخصهم، وتحقيق جميع حقوقهم 

المشروعة.
من جهته أشــار المقدم حقوقي مقداد سليمان 
مدير شرطة محافظة طوباس الى إن المشاركة 
ببرامــج مختلفــة الفعاليــات واألنشــطة الذي 
ينظمه المخيم لهو أكبر دليل على نجاح محتوى 

البرنامــج ، وكذلــك تجســيداً للتواصــل الذي 
تحرص عليه مديرية شرطة المحافظة في رسم 
البســمة على وجــوه الطالبــات وتعزيز العالقة 
بين كافة شــرائح المجتمع ومؤسسة الشرطة، 
وذلك من خالل إشــراك برنامج التربية االمنيه 

والترفيهية في مثل هذه المخيمات.
واضــاف البيــان إن اليــوم الترفيهــي اشــتمل 
على العديد من الفعاليــات والفقرات الرياضية 
واأللعاب الشعبية المتنوعة ضمن برنامج «الكرة 
الحمــراء» الــذي قدمــه كل من الرائــد محمود 

عيســة مديــر فرع العالقــات العامــة واإلعالم 
ونائبه المالزم أول محمد شتيه نائب مدير فرع 
العالقات العامة واإلعالم في مديرية الشرطة.

من جهتها قدمت أسماء الشولي مسؤولة قسم 
الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم 
بمحافظــة نابلــس شــكرها وتقديرهــا لجهاز 
الشــرطة على اليــوم الترفيهــي المتميز الذي 
من شــانه إدخال الســرور والفرحــة في نفوس 
الطالبات, لمــا لهذه اللقاءات من مردود ايجابي 

على الحالة النفسية للطالبات.

«الشعبية» بالوسطى تواصل فعالياتها 
ضمن االحتفال بذكرى مؤسسها جورج حبش

غزة- معا- نظمت الجبهة الشعبية في المحافظة الوسطى أمس االول يوماُ تطوعياً 
لنظافة الشــوارع والمداخل الرئيســية الفرعية لمخيمي النصيــرات والبريج ضمن 
سلسة واألنشطة السياسية واالجتماعية التي تنظمها الشعبية إلحياء ذكرى مؤسسها 
الدكتور جورج حبش، بالتنسيق مع بلديات المناطق المستهدفة . وقال هاني خليل 
عضو اللجنة المركزية الفرعية للشــعبية ان هذا النشاط يأتي في سياق الفعاليات 
التــي تنظمها الشــعبية احياًء لذكرى رحيل الدكتور جورج حبــش ، الفتاُ أن الجبهة 
افتتحــت جدارية لصورة الحكيم في مخيــم «2» في النصيرات وعرض cd وثائقي 
تخلل المراحل النضالية لحياة الحكيم. وأكد خليل ان مثل هذه الفعاليات واالنشطة 
ليست جديدة على الجبهة، مستذكراً سلسلة األعمال التطوعية التي كانت تنظمها 
الجبهــة حيــن كان اعضاؤها يقومون باعمال تطوعيــة اجتماعية او صحية وغيرها 
داخل غزة وجزء اخر كان منهم يذهب من قطاع غزة متطوعاُ الى مناطق االراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 48. وتابع :»ان االحزاب السياسية وفي طليعتها الشعبية 
وجــدت لكي تخدم الوطن والمواطن الفلســطيني، وان هذه االنشــطة تندمج في 
االطار الكفاحي الذي خلقت الجله الجبهة وباقي االحزاب على الســاحة الفلسطينية 

فما تقدمه الجبهة في خدمة الشعب الفلسطيني هو واجب وطني».
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