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أنت والنجوم
صحياً: تشــكو اإلرهاق الشــديد بســبب 
الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب 

الكثير من الديبلوماسية في التعاطي.

صحياً: ثمة ما يشــير إلــى قضية صحية 
تحتــاج معهــا إلــى الرعايــة المتواصلــة 

والدقيقة.

صحيــاً: عليــك المحافظة علــى هدوئك 
وأعصابــك فــي أكثــر الظــروف حرجــاً 

وصعوبة.

صحيــاً: اتخــذ القــرار المناســب فــي ما 
يتعلق بوضعك الصحي، وال تتســرع في 

خطواتك.

صحيــاً: اإلكثــار من تنــاول المكســرات 
والمشروبات الروحية يضر كثيراً بالكبد.

صحياً: ال جدال وال نقاش في أن الرياضة 
تخلّص من الكثير من اآلالم واألمراض.

صحياً: إحم نفسك وحافظ على سالمة 
وضعك الصحي من الضغوط المهنية 

المتواصلة.

صحيــاً: تمــر ببعــض المصاعــب غير 
الخطــرة، لكنها قد تكــون إنذاراً إليالء 

الوضع الصحي المزيد من االهتمام.

صحياً: تشعر بعدم االستقرار والقلق، 
بطريقتــك  منهمــا  تتخلــص  لكنــك 

الخاصة.

صحيــاً: االوضاع الصحيــة ضعيفة فال 
تقــدم علــى أي مشــروع ترفيهي في 

الوقت الراهن.

صحياً: ال تغامر بوضعك الصحي مقابل 
حفنــة مــن األمــوال ســتجنيها مقابل 

ساعات عمل إضافية.

صحيــاً: حان الوقت لوضع حد للســمنة 
المفرطــة واتبــاع حميــة غذائية قبل 

فوات األوان.

رحالة دانماركي له «وصف بالد العرب» وهو كتاب نفيس ملا يحويه
من معلومات جديدة.

1+9+8+11= عظيم
+10+3= ِقط +4

+11= جوهر مضيء ومحرق +6
9+8+5= مسكن

10+1+11= مأوى الطائر

امأل املربعات الفارغة بالكلمات املناسبة بحسب األرقام، ثم
إليها بأسهم، فتحصل املؤشر  املــواضــع  األحــرف من  اجمع 

على الكلمة املطلوبة، وهي جزيرة تابعة للكويت.

1 - 8: مطرب مصري
8 11-: غالم ناهز البلوغ

11 14-: مأوى الليث 
: قليل الوجود  14

 19-: شك
: شك  19

: منزل  19
: ضد تقدم  

: نقيض امرأة  
 30-: بريق

30 33-: ريح لينة
33 - 36: منهل

36 - 38: طريق
38 - 40: مصرف

40 - 44: حلم مزعج
: بدين  44

 - 49: صنف
: فاعل  - 49

 54-: لدن
: ضد فشل  54

 60-: جدار
60 64-: حركة ذي الجناحني

في الهواء

أفقيًا:
فــرنــســيــة مــن مؤلفاتها  كــاتــبــة   -  1

«إني أنتظر طفًال» 
 - ضد عدم - عاصمة أوروبية 

3 - يخالف - منزٍو في منزله 
4 - واجه - عطر خالص ال غش فيه 

5 - امتنع - حلم مزعج - والدة 
قــمــر   - مــــصــــرف   - ــر  ــثــ أكــ ــد  ــ - ضـ  6

ممتلئ 
 - إضافي أو احتياطي - عزيمة 

8 - الطف - نقيض ميت 
9 - سارق - أخو األب - ينسحب 

10 - أخو األم - ضد مر - قط 
11 - ذريعة - صف من الحجارة في 

البناء 

عموديًا:
إنــكــلــيــزي اشــتــهــر بكتبه  كـــاتـــب   -  1

لألطفال 
 - ألم - أضاع - ضجة 

3 - حاجب العني - ضد نهار - والد 
4 - فهم وتمييز - عامل 

5 - سديم - بحر 
6 - ما يكتمه اإلنسان - دولة عربية 

- فاصل 
 - مكبر الــصــوت - مـــأوى الــطــائــر - 

يجمع 
8 - يزاول - تضمن 

9 - ضد خاسر - سمني 
ملعالجة  الطبيب  يتخذه  مكان   -  10

املرضى - سكب 
11 - حب - من الكواكب - يلدغ 

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

وهي عاصمة الثقافة اإلسالمية في الهند.
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1973 - بــدأ ســريان وقف إطالق النار فــي فيتنام في الســاعة الثامنة صباحا 
بتوقيت سايغون.

1976 - القاضية اإلسرائيلية «روث أود» تسمح لليهود في الصالة داخل المسجد 
األقصى.

1986 - مكوك الفضاء تشــالنجر ينفجر في الجو بعد انطالقه بثالثة وســبعون 
ثانية، تسبب االنفجار في مصرع رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.

1999 - شركة فورد للسيارات تعلن شراءها شركة فولفو السويدية بمبلغ 6.45 
مليار دوالر أمريكي.

2006 - زلــزال في جنوب ســومطرة بأندونيســيا قدر بقــوة مقدارها 5.0 على 
مقياس ريختر.

2011 - انــدالع مظاهرات حاشــدة فــي مصر بعد صالة الجمعة ســميت جمعة 
الغضــب، وذلــك في اليوم الرابع من بدء المظاهــرات المطالبة برحيل الرئيس 

محمد حسني مبارك.
2018 - انــدالع اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات «المجلس االنتقالــي الجنوبي» 

و»حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي» في عدن.

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

ممثلة ومغنية لبنانية.

ضع مرادفات الكلمات التالية في املربعات الفارغة عموديًا بحسب األرقام. 
تحصل بعد ذلك على املشترك بني هذه املرادفات، وهو ممثلة سورية قديرة 

أبدعت في مسلسل «الهيبة».

1 - أسعار
 - أنواع
3 - توازن

4 - أضواء

5 - تعاضد
6 - عدالة
 - فشل

مواقيت الصالة
العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

6:39 5:09 2:48 11:52 6:35 5:09

 مخلفات جيش االحتالل تهدد المسارات البيئية
 نابلس- وفا- مع بداية اكتســاء حقول 
األخضــر،  باللــون  فلســطين  وجبــال 
تنشــط حركــة الســياحة البيئية، من 
مجموعــات  تنظمهــا  مســارات  خــالل 
شبابية، بالتعاون مع الجهات المختصة 
فــي وزارة الســياحة والمراكــز البيئية 
المختصة، التي أصبحت تشكل متنفسا 
للسياحة  جذب  وحركة  للفلسطينيين، 

الخارجية.
مؤخــرا، ضمــن أحــد اكبر المســارات 
البيئية، اكتشفت مجموعات شبابية عدة 
حقول لأللغام والذخائر على أطراف دير 
مار سابا في بيت لحم، وصحراء جنوب 

النبي موسى والبقيعة. 
أنــور دوابشــة، دليــل ســياحي بيئــي 
وصاحب مجموعة «عشــاق الطبيعة»، 
قال إنه خالل تجوالنا اكتشفنا عددا من 
األلغام والذخائر والتي يبدو أنها طفت 
على الســطح بفعــل األمطــار، والتي 
كانت في مناطق تمتد من دير مار سابا 
في بيت لحــم، حتى برية جنوب النبي 
موسى في أريحا، وغور زعترة والبقيعة 

وطمون.
وأضــاف، إن موضوع األلغــام لم يكن 
يظهــر بهذه الصــورة من قبــل، وهو 
يشــكل خطرا على المواطنين، خاصة 
الذين يخرجون في مسارات مشيا على 

األقدام.
وأوضح، أنه عند اكتشــاف هذه األلغام 
توضع عالمات من الحجارة بالقرب منها 

ويتم تبليغ الجهات المسؤولة عنها.
ويعد مفهوم «السياحة البيئية» حديثا 
نســبيا؛ ورغــم ذلــك فــإن فلســطين 
تعتبر مقصدا ســياحيا الحتوائها على 
الكثير من المقدسات الدينية والمواقع 
التاريخية واألثريــة، وتنوع جغرافيتها 
ومناخهــا يفتــح اآلفاق لتوســيع دائرة 
السياحة وارتباطها بالبيئة، حسب مركز 

المعلومات الوطني.

وتحدث المدير التنفيذي لجمعية الحياة 
البرية في فلسطين عماد األطرش، عن 
بدايات انتشار السياحة البيئية منذ العام 
2000، مؤكدا أنه جرى تدريب وتأهيل 
عدد من األدالء السياحيين المختصين 
فــي مجــال البيئة، وذلــك بالتعاون مع 

وزارة السياحة.
وحذر من انتشار هذه األلغام ومخلفات 
جيش االحتالل في األراضي المخصصة 
كمســارات بيئية، التي يمكن أن يؤدي 
انفجارها إلى الحاق األذى باألشخاص 

أو إلى وقوع ضحايا.
وأكــد األطــرش أن ما جرى اكتشــافه 
مؤخــرا هو عبارة عــن عدد من األلغام 
والقذائف المدفعية، داعيا المجموعات 
بااللتــزام  بالمســارات  تخــرج  التــي 
باإلرشادات، وخط السير، وعدم المشي 

بشكل عشوائي في هذه المناطق.
وزارة الداخلية وعبر المركز الفلسطيني 
لمكافحة األلغام، تعمل على إزالة عدد 
من حقول األلغام المنتشرة في أراضي 

الضفة الغربية منذ عدة سنوات.
وقــال مديــر العمليــات فــي المركــز 
الفلســطيني لمكافحــة األلغــام التابع 
لوزارة الداخلية العقيد عيسى الغنيمات، 
إن منطقة عرب الرشايدة في محافظة 
بيت لحــم ملوثة بالمخلفــات الحربية 
نتيجة تدريبــات االحتالل، وعملنا على 
إزالتها في عامي 2016، و2019، حيث 

تمت إزالة ما يقارب من 20 قذيفة.
وأضــاف في حديــث لـ»وفــا»، أنه في 
الفتــرة األخيــرة تــم مســح المنطقة 
المذكورة، والعثور على 15 قذيفة، كما 
تم وضع اإلحداثيات لها، وتبليغ االحتالل 
عنها، ونحن ننتظر الرد من أجل العمل 

على إزالتها».
وبيــن، أن موضوع المخلفــات الحربية 
لتدريبات جيــش االحتالل من الممكن 
التعامــل معهــا، ولكن هنــاك احتمال 

النتشارها مرة أخرى؛ كونها في مناطق 
تدريب موسمية لقوات االحتالل.

وبخصــوص موضــوع حقــول األلغام 
التــي اكتشــفت مؤخرا في المســارات 
الســياحية، أكــد الغنيمــات أنــه حتــى 
اللحظة ما تم التبليغ عنه هي مخلفات 
حربيــة، وال معلومــات كافية في هذه 
المناطــق التي يصعــب الوصول إليها، 
موضحا أن المركز يقوم بإعداد تقرير 

مفصل حول انتشارها.
وأشــار الــى أن 16 حقــال مــن األلغام 
منتشــرة داخل الضفــة الغربية، و65 
حقال منتشرة على الحدود الشرقية مع 

المملكة األردنية الهاشمية.
وبيــن أن محافظــة جنين فيهــا أربعة 
حقــول مــن األلغــام، وجــرى االنتهاء 
مــن العمل في حقلــي عرابة ودير أبو 
ضعيف، وســيتم اســتكمال العمل في 
حقل داخل أراضي بلدة يعبد، ومن ثم 
االنتقال للعمل في حقل داخل أراضي 

بلدة قباطية.
وأوضــح، إن الحقــول األخرى تنتشــر 
فــي طولكرم وقلقيليــة، مؤكدا انتهاء 
العمل وإزالة األلغام من حقول الخليل 

وبيت لحم.
وقــال الغنيمات، إن أغلبية األلغام التي 
يتم التعامل معهــا في أراضي الضفة 
الغربية زرعت خالل فترة حرب 1967، 
فــي حيــن أن األلغــام المزروعة على 

الحدود الشرقية هي إسرائيلية.
وتحدث عن ثالثة أنواع من األلغام التي 
جرى التعامل معها، وهي: mk5 مضاد 
للــدروع، وm 35  المضاد لألفراد وهو 
بلجيكــي الصنع، والنــوع الثالث أردني 

محلي الصنع.
وأكــد أنه تمت إزالة ســبعة حقول من 
األلغام في مناطق الضفة الغربية رغم 
معيقات إتمام العمــل على إزالة كافة 
الحقول في العام 2020 حسب الخطة، 

معربا عن أمله بانتهاء العمل في كافة 
الحقول المنتشــرة في أراضي الضفة 

الغربية في العام 2023.
وقــال «بالنســبة للحقــول المنتشــرة 
على الحدود الشرقية، ال يوجد سيطرة 
فلســطينية عليهــا، باســتثناء منطقة 
المغطــس بالقــرب مــن نهــر األردن، 
والتي جــري العمل علــى إزالة األلغام 
اإلنســانية  المنظمــة  بتعــاون  منهــا 
المتخصصــة في إزالــة األلغام «هالو 
تراســت»، التــي تعاقدت معهــا وزارة 

الداخلية في العام 2013 «.
وأضــاف، إنــه جــرى إزالة األلغــام من 
أراضي الكنائس الثماني بمساحة 136 
دونما، والتي كانت بطلب من البابا خالل 
زيارتــه لفلســطين في العــام 2012، 
وحاليا نعمل على إزالة الحقل المجاور 
ألراضــي الكنائــس، بمســاحة تقــدر 
بـ500 دونم حتى تكون المنطقة آمنة، 
بالتعاون مع الرئاســة ووزارة السياحة 

الفلسطينية.
وتابع الغنميات «إنه حسب التقديرات، 
فقــد راح حوالــي 1100 ضحية ما بين 
شــهيد وجريح نتيجة األلغام ومخلفات 
االحتالل، ولكن ما تم إحصاؤه والتأكد 
منــه وصل لنحــو 450 ضحيــة ما بين 
شــهيد وجريح منــذ خمســينات القرن 
الماضــي، وما زالــت عمليــة اإلحصاء 

مستمرة.
وبين أن أكثر المناطق التي تنتشر فيها 
الذخائر ومخلفات االحتالل في مناطق 
طوباس واألغوار وعرب الرشــايدة في 
بيت لحم، وفي مسافر يطا وبني نعيم 

بمحافظة الخليل.
عــدم  المواطنيــن  الغنميــات  وناشــد 
االقتــراب أو التعامــل مع أيــة ألغام أو 
مخلفــات حربية أو أجســام مشــبوهة 
في حال العثور عليهــا، وتبليغ الجهات 

المختصة فورا.

 «القدس المفتوحة» تكرم 
طلبتها وخريجيها المتميزين

رام اهللا – الحيــاة الجديــدة - كرمت 
جامعة القــدس المفتوحة (63 طالبا 
وطالبة)  من فروع الجامعة المختلفة 
فــي الضفــة وغــزة الذيــن تميــزوا 
بمشــاريع قدموهــا فــي فلســطين 
والعالــم، وتميــزوا مــن خاللها، في 
احتفال اقيم فــي مقر ادارة الجامعة 
في رام اهللا أمس. وقال رئيس مجلس 
أمنــاء الجامعــة عدنان ســمارة، في 
كلمته باالحتفال، إن «جامعة القدس 
المفتوحــة تكــرم المتميزيــن اليوم 
بالمبدعين  اهتمامهــا  علــى  للتأكيد 
واعتبارهم سفراء الجامعة في الوطن 
والخارج، وهي حريصة على استمرار 
تميز أبنائهــا»، داعياً من حصل على 
بــراءات اختــراع أن يواكبــوا تطويــر 

أعمالهم للوصول إلى العالمية.
مــن جانبــه، قــال رئيــس الجامعة 
يونــس عمرو، خالل حفــل التكريم 
طلبتنــا  مــن  بعــدد  نحتفــل  «إننــا 
وخريجينا المتميزين الذين ســجلوا 
إبداعــات ذات قيمــة علــى مســتوى 
عالمي وإقليمــي ومحلي، فقد دأبت 
الجامعــة منــذ البدايــة علــى رعاية 
البحوث العلميــة عندما قرر مجلس 
األمناء رفــع موازنة البحــث العلمي 

رغم الضائقة المالية».
وأضاف عمرو «نحتفل اليوم بـ (63) 
من الطلبــة والخريجيــن المبدعين 
بمجــاالت مختلفة في مجال البحوث 
مســتوى  على  العلمية  واالختراعات 
الوطن والخــارج، وهــذا يؤكد تميز 
الجامعة المنتشرة فروعها في سائر 
محافظــات الوطــن، ووفــرت خدمة 
التعليم العالي لكل بيت فلسطيني، 
فهــي جامعــة في وطــن ووطن في 

جامعة».
إلــى ذلك، قــال أميــن عــام اللجنة 
الوطنيــة للتربيــة والثقافة والعلوم 
دواس دواس «نكــرم اليــوم طالبة 
من طلبة الجامعة، وهي الخريجة رنا 
كوع، التي حــازت على جائزة البحث 
العلمي من خــالل المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو».

”القــدس  عودتنــا  وأضــاف: «لقــد 
المفتوحة“ علــى تخريج المتميزين 
كثيــر  ولدينــا  المجــاالت،  كل  فــي 
من المؤشــرات بأنه يتوفر للشــباب 
الفلسطيني والمرأة الفلسطينية كل 

إمكانيات اإلبداع.
فــي ســياق متصل، أوضح مســاعد 
رئيــس الجامعــة لشــؤون الطلبــة 
محمــد شــاهين، أن «تكريم الطلبة 
المبدعين والمتميزين جاء بتوجيهات 
من رئيس الجامعة، واعتباره نشاطاً 
دورياً سنوياً لعمادة شؤون الطلبة».

مــن جانبــه، قــال رئيــس مجلــس 
الطلبــة القطري زياد الــواوي: «من 
دواعي ســرورنا في مجلس الطلبة 
القطري أن نشــارك في هذا الحفل 
لتكريــم زمالئنــا الخريجيــن الذين 
مثلوا الجامعة وأنفسهم في العديد 
مــن المؤسســات العربيــة والدولية 
والمحليــة، فتميــزوا وحصلــوا على 

جوائز عالمية».
من جانبهــا، قالت خريجــة الجامعة 
المتميــزة رنا كوع: «تشــرفت اليوم 
باســمي ونيابة عن زمالئــي الذين 
رسموا اسم جامعة القدس المفتوحة 
على بوابــات المحافل العلمية خارج 
الوطن، حيث مثلت هذه الكوكبة من 

طلبة الجامعة الوطن خير تمثيل.


