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مهنياً: الجو اإليجابي يجعلك تجرؤ على التعبير عن 
آرائك، تكثــر االتصاالت والزيارات والمحاضرات، 

وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة.

مهنيــاً: تتقدم بشــجاعة وإيجابيــة وتعمل على 
إزالــة العراقيل وتصحيح األخطاء فتربح قضاياك 

بكل جدارة واحترام.

مهنيــاً: حذار االنفعال، قد تخســر صفقة تجارية 
او قضية قانونية تحت تأثير االنفعال، لذلك كن 

هادئاً كي تحقق النجاح المطلوب.

مهنياً: تتضاعف الحيوية بحيث ال أحد يســتطيع 
اللحاق بك، وتباشر مشــروعاً وتفاوض وتتحدى 

العراقيل.

مهنياً: تهتم بشــؤون عائلية وبتطوير مهنتك، 
ويعنــي األمر التفكير فــي تغيير مكان اإلقامة أو 
تحول بعض الخالفات إلى قضية يجب حسمها.

مهنياً: إذا كنت تعمل في الشــأن العام تكســب 
التأييــد في حــال روجت فكــرة جديدة، ويصبح 
الحظ حليفك لكي يوفر لك مســاعدة ودعماً من 

قبل بعض القادرين.

مهنياً: تجد نفسك منهمكاً في إتمام الواجبات 
الكثيفــة، نظــم وقتــك كــي ال تهمل بعض 
المسؤوليات، وثق بنفسك وخياراتك وحدسك، 

من دون التطلع الى اآلخرين.

مهنياً:يوم جيــد جدا يقدم لك مجاالت كثيرة 
وتفتــح امامك ابــواب المنافســة والمغامرة 
تتصالــح وتســامح وتــرد االمور الــى مجراها 

الطبيعي

مهنياً: تشعر بالضغوط وبضيق الوقت، سارع 
إلى تكثيف الجهود تفادياً لتفاقم المسؤوليات، 
فقد يطرأ ما يعيــدك إلى الوراء ويضعك أمام 

ضرورة حسم األمور.

مهنياً: تتــرك انطباعاً جيداً فــي أثناء حفل أو 
اجتماع، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، 
فتكثر االتصاالت بك للحصول على خدماتك.

مهنيــاً: بغــض النظــر عــن عمــرك وحقــل 
اختصاصك، يبتسم لك الحظ، وترغب في تعلم 

لغة أو مهارة جديدة وتبدو سعيداً ومطمئناً.

مهنيــاً: إحذر الوقوع في خطــأ وتجنب توجيه 
االنتقاد واللوم إلى أحد وال سيما المسؤولين، 
ال تتورط في مشاكل اآلخرين وال تجازف فأنت 

ال تزال ترزخ تحت ضغوط كثيرة.

عالم أميركي باالقتصاد أنشأ منذ 1935 مؤسسة تهتم باستطالعات
الرأي العام.
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أفقيًا:
1 - مدينة على الفرات جعلها هارون 
إمــارة   – الصيفية  الرشيد عاصمته 

عربية 
 - عاّمي – يجتاز أو يعبر – مصيدة 

3 - ضد صادرات – آلة الثقب 
4 - نبأ 

فــيــه  ُتـــجـــمـــع  كــــتــــاب   – - ســــاخــــط   5
قصائد الشعر 

 - ساِعد – ضد راحة
 - بريق – للتأفف – للتأوه

8 - ملـــعـــان – مـــقـــدار الــعــمــر – لــعــاب 
النحل 

9 - فسد عقله – ضد باطل 
10 - والد – شاء – جاء 
11 - ريح لينة – مسّوغ 

عموديًا:
1 - منتجع سياحي في صعيد مصر 

– دولة عربية على املتوسط 
 - ثنى – بني – قط 
3 - متأللئ – نقيصة 

4 - وثاق – طعم الشيء – والدة 
5 - شقيق – طن الجرس – جذب 

 - يظهر – حدبة في ظهر البعير 
 - أخو األب – عنفوان الشباب – من 

الحيوانات البرية
8 - خطأ أو ذنب

9 - رسوخ – دواء 
10 - ناحية بعيدة – أول النوم 

11 - صفوة – من يمشي على الحبل 

ابحث عن الكلمات التالية في الشبكة واشطبها في جميع االتجاهات .
تجد بعد عملية الشطب أحرفًا غير مشطوبة تؤلف على التوالي كلمة السر 

وهي جزيرة مرجانية في املحيط الهندي.
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1986 - افتتاح جسر الملك فهد والذي يربط بين السعودية والبحرين.
1987 - السوري خالد عكر والتونسي ميلود بن ناجح من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين - القيادة العامة، ينفذان عملية الطائرات الشــراعية 
ويحطان بطائراتهما الشراعية داخل معسكر إسرائيلي، والحصيلة قتل 

وجرح أكثر من 35 جندي.
2011 - المشــير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس األعلى للقوات 
المســلحة الحاكــم في مصر يكلــف الدكتور كمال الجنزوري بتشــكيل 

الحكومة الجديدة.
2016 - تصادم قطارين في محافظة ســمنان اإليرانية يسفر عن وفاة 

45 شخص على األقل وإصابة 103 آخرين.
وّة 6.3 درجات على  2018 - زلزال يضرب شمال العراق وغرب إيران بِقُ

مقياس درجة العزم يؤدي إلى إصابة أكثر من 400 شخص بِجروح.

اشطب الحروف املكررة مرة أو أكثر في كل صف أفقي، فتتبقى 
الــتــوالــي اســم  فــي الشبكة مجموعة مــن األحــــرف تشكل عــلــى 

ممثل كوميدي مصري.

ضع مرادفات الكلمات التالية في املربعات الفارغة عموديًا بحسب األرقام. 
تحصل بــعــد ذلـــك عــلــى املــشــتــرك بــني هـــذه املـــرادفـــات، وهـــو كــاتــبــة إنكليزية 

اشتهرت بروايتها «فرانكنشتاين».

1 ــ إصالح مبنى
 ــ تعاضد

3 ــ تبذير املال
4 ــ تعب

5 ــ توجيه
 ــ منطاد
 ــ مأدبة

مواقيت الصالة
العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
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 «الثقافة» تعلن جوائز فلسطين في 
اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية 2019

البيرة- الحياة الجديدة- أعلن وزير الثقافة 
الدكتور عاطف أبو ســيف في مقر الوزارة 
بمدينة البيرة، عن جوائز دولة فلســطين 
لــآلداب والفنون والعلوم اإلنســانية لعام 
الجائــزة  لجنــة  رئيــس  بحضــور   ،2019
الدكتور أحمد حرب وعدد من أعضاء لجنة 
التحكيم والكتاب واألدباء والنقاد والفنانين 

والمهتمين بالشأن الثقافي.
وقال أبو ســيف: «اتوجه بالشكر والتقدير 
إلى لحنــة جائــزة دولة فلســطين لآلداب 
والفنــون والعلوم اإلنســانية، اللجنة التي 
حملت توقيع الرئيس محمود عباس والتي 
ترأسها الدكتور أحمد حرب وأعضاء اللجنة 
اآلخريــن، وتعتبر هــذه الجائزة األســمى 

واألرفع على مستوى دولة فلسطين».
وأشار أبو سيف الى أن هذه الجائزة تقدير 
وعرفان من فلسطين لمثقفيها على دأبهم 
لمواصلة االبداع من أجل الخالص والحرية 
ومن أجل تكريس وجه فلســطين األجمل 

بكافة المجاالت 
وتابع أبو ســيف قائالً: «وإنني هنا باســم 
وزارة الثقافــة واســم الحكومة أثني على 
دور اللجنة فــي مراجعة كل األعمال التي 
قدمت اليها حيث استقرت على الترشيحات 
التي اســتحقت شــروط االبــداع واألصالة 
وحملــت القيــم اإلنســانية والجمالية في 
طياتها وشــكلت إضافــة للمكنوز الثقافي 

والوطني».
وأضــاف أبو ســيف نســعى أن تكون هذه 
الجائــزة ســنوياً ألنــه من حــق المثقفين 
والكتاب والناشــطين في مجال الثقافة أن 

يكرموا دائما.
وقال الدكتور أحمد حرب: «أتوجه بالشكر 
والتقدير إلى لجنة جوائز فلســطين حيث 
اجتمعــت اللجنة أربعــة اجتماعات متتالية 
للنظر فــي األعمــال المقدمــة والتي بلغ 
عددهــا 121 عمــل موزعة علــى مختلف 

المجاالت وخرجــت اللجنة بقوائم قصيرة 
للتوصل إلى قرار نهائي». 

وأضاف حــرب اســتقرت النتائــج النهائية 
على االعمال التي تستوفي شروط االبداع 
واألصالة التي تسهم في تطوير المعرفة.

وجائــت نتائج لجنــة تحكيم جوائــز دولة 
فلســطين فــي اآلداب والفنــون والعلــوم 
اإلنســانية لعام 2019 للشاعر والناقد عز 
الدين المناصرة جائزة الدولة التقديرية عن 
مجمل أعماله النقدية والشعرية، والروائي 
والقاص رشاد أبو شاور عن مجمل أعماله 
القصصيــة والروائية، والمفكــر والمؤرخ 
فهمــي جدعان عن مجمل أعماله الفكرية 

والفلسفية والتاريخية.
كما حصل الروائي محمود شقير على جائز 
فلسطين لآلداب عن مجموعته القصصية 
«ســقوف الرغبة»، وحصل الروائي أكرم 
مســلم على جائزة فلســطين لآلداب عن 
روايته «بنت من شاتيال»، وجائزة فلسطين 
للفنــون كانت من نصيــب كل من: الفنان 

عبد عابدي والفنان خالد الحوراني.
وذهبــت جائزة فلســطين في الدراســات 
االجتماعيــة والعلــوم اإلنســانية للناقــد 
نبيه القاســم من بلدة الرامة في الجليل، 
والباحــث والناقد محمد البوجي من مدينة 
غزة، وجائزة فلسطين للشعر لفئة الشباب، 
كانت من نصيب الشاعر الفلسطيني عبد 
اهللا أبو بكر المقيــم في اإلمارات العربية 
المتحدة، عن مجموعته الشعرية «الحديقة 
داخل البيت»، وحصل الفنان التلحمي ثائر 
العزة على جائزة الفنون لفئة الشباب عن 

فيلمه «دلة قهوة».
وتكونت لجنــة التجكيم من الدكتور أحمد 
حرب رئيســا، ومحمد علــي طه ليانة بدر 
ونهــى العايــدي ونــادر جــالل واحمــد ابو 
سلعوم، زهير أبو شايب غريب عسقالني 

وسليمان منصور.

 مؤتمر دولي يتبنى قرارا على حق فلسطين بالحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس
  شــرم الشــيخ - وفا- تبنى 
الراديوية  االتصاالت  مؤتمر 
أعماله  أنهى  الــذي  العالمي 
في شرم الشيخ، القرار رقم 
12 الخاص بدولة فلسطين 
ينــص  والــذي  باإلجمــاع، 
علــى حــق دولة فلســطين 
فــي اســتغالل مواردها من 
علــى  ويفــرض  التــرددات 
الجانــب اإلســرائيلي الوفاء 
توفيــر  تجــاه  بالتزاماتــه 
حقوق الشــعب الفلسطيني 
الرابع  الجيلين  تــرددات  من 
هــذه  ونشــر  والخامــس 

الخدمات في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وأكد القرار إلزام 
الجانب اإلسرائيلي بالسماح 
بإدخال األجهزة الالزمة لبناء 
شــبكات االتصاالت الحديثة 
فلســطين،  في  وتشــغيلها 
وتم تقديم مشــروع القرار 
عربيــة  كوثيقــة  للمؤتمــر 
مشتركة، وتم التوافق على 
تمريــر القــرار بعــد تعاون 
كبير من البلد المســتضيف 
جمهوريــة مصــر العربيــة، 
خاصة رئيس المؤتمر عمرو 
بــدوي، ونائبه ســيد عزوز، 

والمجموعــة العربية ممثلةً 
بالمهنــدس طارق العوضي 

من دولة اإلمارات العربية.
وكان لالميــن العام لالتحاد 
الدولــي لالتصــاالت هولين 
زهاو دور كبير في الحصول 
على هــذا التوافق لمصلحة 
الشعب الفلسطيني، بعد أن 
عبر عن التزامه الشــخصي 
والتزام األمانة العامة الكامل 
بتنفيذ هــذا القرار ومتابعة 
ذلك حتى يتم نشــر خدمات 
الجيلين الرابع والخامس في 
فلسطين. وحصلت فلسطين 

على هذا القرار بعد مشاركة 
فاعلة وعمل مكثف من قبل 
الوفد بقيادة وزير االتصاالت 
لمعلومــات  ا وتكنولوجيــا 
اسحق سدر، وعضوية مدير 
عام الترددات واالرسال سمير 
عبد القادر، ومدير العالقات 
الدولية، ســامر علي، ومدير 
التــرددات  تخطيــط  دائــرة 
حافظ الشنتير، ومن مشروع 
دعم المفاوضات، المستشار 
أشــرف الخطيب، إضافة إلى 
فريــق مــن داخل الــوزارة، 
الوزارة  راســهم وكيل  على 

جميــل زغارنة، ونائب مدير 
المهنــدس  التــرددات  عــام 
أن  يذكــر  عابــد.  أســامة 
الراديوية  االتصاالت  مؤتمر 
اربــع  كل  يعقــد  العالمــي 
أعماله  في  وتشارك  سنوات 
كل دول العالــم والكثير من 
الشركات، نظراً ألهميته في 
توزيع الخدمات على نطاقات 
التــرددات، وكان مــن أهــم 
االتفاق  المؤتمر  هذا  محاور 
التردديــة  النطاقــات  علــى 
خدمــات  لتشــغيل  الالزمــة 

الجيل الخامس.

 بيت لحم: «القدس المفتوحة» تحتفل بتخريج الفوج السادس 
من الدبلومات المهنية المتخصصة ودورات التعليم المستمر

بيت لحم- الحياة الجديدة-  
احتفلــت جامعــة القــدس 
المفتوحة/فــرع بيــت لحم 
الســادس  الفوج  بتخريــج 
المهنيــة  الدبلومــات  مــن 
لــدورات  وا المتخصصــة 
التدريبيــة التــي يعقدهــا 
مركــز التعليــم المســتمر 
وخدمــة المجتمــع بحضور 
عطوفة محافظة بيت لحم 
اللــواء كامل حميــد و نائب 
رئيــس الجامعة للشــؤون 
ســمير  د.  . أ األكاديميــة 
النجــدي ومديــر فــرع بيت 
لحم د. علــي صالح ومدير 
مركــز التعليــم المســتمر 
وخدمــة المجتمــع م.محمد 
فحــل وعــدد مــن ممثلــي 

األجهزة األمنية ومؤسسات 
من  وعدد  المحلي  المجتمع 
أعضاء الهيئتين األكاديمية 

واإلدارية في الفرع.
وقــال مدير الفرع د. صالح 
إن الجامعــة تســعى دائماً 
لتخريــج كادر مميــز يخدم 
الوطــن، منوهــا إلــى بناء 
الطابق الجديد الذي ساعد 
تخصصــات  زيــادة  فــي 
جديــدة تم طرحهــا مؤخراً 
والتي تلبي احتياجات سوق 
العمل، وتنفرد بها الجامعة 

على مستوى المحافظة.
وأشــار صالح إلــى الدورات 
التي يعقدها مركز التعليم 
المستمر والتي تعمل على 
تطوير قدرات أبناء المجتمع 

المحلــي وطلبــة الجامعــة 
بإشراف مدربين مميزين.

وقدم مديــر مركز التعليم 
المستمر أ. محمد فحل عرضاً 
مفصــالً حــول الدبلومــات 
والدورات التي يقدمها مركز 
التعليم المستمر لمؤسسات 

المجتمع المحلي.  
وألقــت بثينــة أبو الشــيخ 
كلمة الخريجيــن، ثم قدم 
د. صــالح درعــا تكريميــة 
للمدير التنفيذي لمؤسسة 
الرئيس بوتين الفلسطينية 
للثقافــة واالقتصــاد معتز 
مزهر تكريماً على تعاونه 
الجامعــة،  مــع  المســتمر 
الخريجيــن  تســليم  قبــل 

شهاداتهم، وهم: 

دبلوم المهارات اإلدارية
إبــاء طــالل حســين عرار، 
أبــو  أحمــد  نبيــل  أحمــد 
نعمة، اســراء ذياب محمود 
مــازن  أنــوار  الفواغــرة، 
هانــي الزعول، بثينة على 
محمد أبو الشــيخ، تسنيم 
ماجد علي حمامــرة، تمارا 
 ، جلهــم محمــد  حســن 
محمود  مصطفــى  حنيــن 
أبــو حســين، داليــا خالــد 
ابراهيــم العويــس، دانية 
نبيل طالب مسالمة، روان 
نجاجرة،  اســماعيل  حسن 
روان ناجي موسى سالمة، 
رؤى محمد عدنان عيسى، 
صبيح  ســليمان  صابريــن 
سلمان، كفاية بشير حسن 

نغنغيــة، ندين علي فوزي 
عيســى، نغم وليــد محمد 
اللحــام، نــور الديــن علي 
محمــد حمامرة، نورا خليل 
محمود أبو حسين، ياسمين 
سمير عبد الزواهرة، يسرى 

محمد شحادة الفواغرة.
تســليم  تــم  ذلــك  وبعــد 
شــهادات التخريــج لـ 109 
الــدورات  فــي  متدربيــن 
الســت وهي: لغة اإلشــارة 
الفلســطينية بمســتوييها 
ورخصــة  والثانــي،  األول 
الدولية،  الحاســوب  قيــادة 
ودورة  العبريــة،  واللغــة 
ودورة  النشــط،  التعلــم 
المحاســبة العملية، ودورة 
برنامج بيسان المحاسبي.


