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أنت والنجوم
ال تدع ضغوط العمل تؤثر عليك، تستطيع 

تخطى كل العقبات.

عالقة جديــدة تلوح فى األفــق، فقط ال 
تغلق الباب على مشاعرك.

مارس الرياضة، وال تهمل زيارة الطبيب 
وخذ أدويتك فى مواعيدها.

ثقتك العالية بنفســك، تفتــح لك أبواب 
كثيرة، فواصل إيمانك بذاتك.

تعيــش فترة من النجاح فــى العمل، ثق 
فى مهاراتك.

تشــعر بحب شــريك حياتــك، انتصارات 
صغيرة وهامة فى عالقتكما.

ابتعد عن األطعمة الســريعة، وواصل 
ممارسة الرياضة.

فتــرة مــن النجــاح والهدوء النفســى، 
وابتعد عن األطعمة السريعة.

اعتمد على نفسك وال تنتظر دعم أحد.

حــاول دائمــا التنــازل والتحكــم فــى 
أعصابك حتى تمر سفينة الحياة.

واظب على ممارســة الرياضة، وال تقع 
فريسة لضغط العمل.

على الرغم من الصعوبات التى تواجهها 
فى العمل، إال أنك دائما ما تحرص على 

خلق حالة الود فى العمل.

شاعر لبناني من أدباء املهجر. له ديوان «الخمائل».

1+9+3= رجاء
5+12+10+7= رجوع

6+3+9= وجع
7+2+6+11= ضد سواد

8+9+4+11= بريق

الفارغة بالكلمات املناسبة بحسب األرقام، امأل املربعات 
ــر إلــيــهــا بــأســهــم، ــن املــــواضــــع املـــؤشـ ــرف مـ ــ ــم اجـــمـــع األحــ ثـ
الكلمة املطلوبة، وهــي أعلى قمة في جبال فتحصل على 

األلب.

1-8: ممثل كوميدي مصري
8+11: مدّرس 11-14: حّالق

14-16: ضوء
16-19: مصور
19-22: مدلول

22-25: وقت 25-27: صنف
27-30: لوم 30-33: ملعان

33-36: ضد كثير
36-39: عاقل

39-42: شجاع

42-44: لسان النار
أن  قــبــل  الــنــخــل  ثــمــر   :46-44

ينضج
46-49: صبور 49-52: منهل

52-54: طريق
54-56: مصرف

فــي  مــــــدفــــــون  مــــــــال   :58-56
األرض

58-61: صوت الليث
61-64: عودة

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

مخرج سينمائي مصري قدير.

ضع مرادفات الكلمات التالية في املربعات الفارغة عموديًا بحسب األرقام. 
تحصل بعد ذلك على املشترك بني هذه املرادفات، وهو شاعر إنكليزي من 

روائعه «خواطر عاشق».

1 ــ اختصار
5 ــ سماء

2 ــ نسق أو أسلوب
6 ــ تنسيق

3 ــ مرام
7 ــ شعور

4 ــ جبل نار
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أفقيًا :
بمخرج  ــب 

ّ
ُلــق مــصــري  سينمائي   -1

الروائع من أفالمه «شفيقة القبطية»
ُيــعــلــم – ضد  ُيــنــبــئ أو  2- مــضــيء – 

مملوك
3- تلة – يكابد أو يعاني

4- بحر – متشابهان – دخل املاء
5- محترفو البناء - حصان

6- قــرابــة – مــا ُيعطى مــن تعليم في 
املدرسة

7- ضد صدق – ضرير – متشابهان 
8- أساسي – عتيق 

9- ضال – والد - نهض
10- ضد يتقدم 

11- يتحدث – تمرين 

عموديًا :
ـــــب بـــشـــاعـــر 

ّ
ُلـــــق 1- مــــخــــرج مــــصــــري 

«القلب  أفالمه  السينما املصرية من 
له واحد» 

2- ضد مشؤوم – شقيقة 
3- قتال – أخبار 

4- قانط – صوت الفرس 
5- قصد – سوء العاقبة – اكتمل 

6- شقيق – قهوة – تعب 
ــــروق  ــــي عـ فـ ــا يــــجــــري  ــ ــل – مـ ــاقــ 7- عــ

اإلنسان – حظ 
8- سهاد – انفصال – جواب 

9- أبكم – خفق القلب 
10- شعور – العب 

11- عليل – ُيصلح مبنى 

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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1988 - علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعا جديدا من فيروس نقص المناعة 
اإليدز.

1990 - العراق يعلن عن تأسيس جمهورية الكويت تحت قيادة حكومة الكويت 
الحرة المؤقته برئاسة عالء حسين وذلك بعد الغزو العراقي في 2 أغسطس.

2000 - االحتفــاالت تعــم المملكة المتحدة إلحياء ذكــرى ميالد الملكة إليزابيث 
األم المئة، وتعتبر الملكة إليزابيث أول أفراد العائلة المالكة التي تحتفل بذكرى 

ميالدها المئة.
2007 - إطالق سفينة الفضاء «فينيكس» التابعة لناسا.
2010 - إطالق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.

2017 - إعادة انتخاب بول كاغامه لفترة رئاســية ثالثة في االنتخابات الرئاسية 
الرواندية 2017 بنسبة %98,7 من األصوات.

2017 - انتقال الالعب البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان قادما من 
نادي برشلونة في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.

مواقيت الصالة
العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

09:06 07:41 04:25 12:45 05:53 04:24

 فريق «القدس المفتوحة» يحصد مراتب متقدمة في مسابقة «صائدي الثغرات األمنية»
رام اهللا- الحياة الجديدة- تمكن فريق جامعة القدس المفتوحة 
من حصد المراتب األولى في مسابقة صائدي الثغرات األمنية 
على مستوى فلسطين، التي ينظمها المركز العربي اإلقليمي 
لألمن الســيبراني التابــع لالتحاد الدولي لالتصاالت وشــركة 
«سايلنسك»، بالتعاون مع مركز االستجابة لطوارئ الحاسوب 
«PalCERT» التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

وحاز فريق «القدس المفتوحة» المكون من: ماهر عبده، وخليل 
شريتح، وفراس الحوامدة، ومحمد كرجة، وأمجد قبها، المراتب 
الثانية والثالثة والسادســة والســابعة والثامنة من أصل (19) 
متسابقاً شاركوا في المرحلة األولى من المسابقة، إذ سيجري 
اختيار الفائزين على المستوى المحلي للتصفيات النهائية على 
مستوى فلسطين، ومن ثم اختيار أعلى نتائج لتمثيل فلسطين 

على المستوى اإلقليمي.
وأعرب أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، خالل استقباله لهم 
فــي مكتبه بمدينة رام اهللا، عن اعتــزازه بما حققه فريق 
«القدس المفتوحة» من إنجازات وحصد للجوائز، مشيراً إلى 
أن الجامعة رائدة في مجال أمن المعلومات، متقدماً بالشكر 

من كل الفائزين.
وأضاف، خالل استقباله الفائزين، بحضور مساعدي رئيس 
الجامعــة: لشــؤون الطلبة أ. د. محمد شــاهين، ولشــؤون 
التكنولوجيا واإلنتاج د. م. إســالم عمرو، ولشؤون العالقات 
العامــة والدوليــة واإلعالم د. م. عماد الهودلي، ومســاعده 
أ. عــوض مســحل: «إن طــالب الجامعة عظمــاء، يعملون 
ويدرسون، ونجحوا في الوصول إلى مواقع متقدمة، ونحن 

نكرمهم وندعمهم بنحو متواصل».
وأكد د. م. إســالم عمرو، مســاعد رئيس الجامعة لشــؤون 
التكنولوجيــا واإلنتــاج، مدير مركز تكنولوجيــا المعلومات 
واالتصاالت، على أن النتائج المتقدمة التي حققتها الجامعة 
في هذه المرحلة من المسابقة تأتي في إطار اهتمام الجامعة 
البالغ في مجال أمن المعلومات، وسعيها المتواصل لتطوير 
مهــارات الطلبة والعاملين فيها. ثم أشــار إلى أن «القدس 
المفتوحــة» هــي الجامعة األولى فــي الوطن التي تحصل 
على اعتماد تخصص فرعي في أمن المعلومات، مضيفاً أن 
الجامعة بدأت في االهتمام بموضوع أمن المعلومات عشية 
عقدها ليوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخامس عام 
2011، حيث كان من أهم التوصيات في ذلك اليوم تشكيل 

فريق «CERT» فلسطيني.
وتابع د. م. عمرو: «إن الطلبة والعاملين في جامعة القدس 
المفتوحــة حققوا نجاحات على مســتوى الوطــن والعالم، 
وحصلت الجامعة على مجموعة من الجوائز العالمية المميزة 
في السنوات األخيرة، وهذه الجهود المتراكمة تدل على مدى 

حرص العاملين الطلبة على اإلبداع وخدمة مجتمعهم».
وقال إن ما ســجل هو إنجاز للعاملين في هذا القسم، وقد 
نجحت الجامعة في كشف كثير من الثغرات في مواقع عالمية 
وتقديمها لتلك المؤسسات بشكل رسمي من أجل تحصين 
مواقعهــا، فقد حصلــت «القدس المفتوحة» على القســم 

األكبر من الجوائز.
وأضــاف أن سياســة الجامعة الحكيمة تكــرم كل من ينجح 
فــي تحقيق اختراقات في موقــع الجامعة من أجل الوقوف 
عنــد هــذه الثغرات ووضع حــد لها، مؤكداً ضــرورة تقديم 
إســناد للطلبة وإعداد مركز لهم، والتوسع في أنشطة أمن 
المعلومات، ســواء في اإلطار الفنــي واألكاديمي، وضرورة 

تكريــم أبنائنا الذيــن يحققون هذا التميز فــي مجال أمن 
المعلومات. وأشــار أ. أمجد أبو عايشــة، رئيس قســم أمن 
المعلومات في جامعة القدس المفتوحة، إلى أن المسابقة 
هــي تطبيق عملي للبحث والكشــف عن الثغــرات األمنية 
فــي المواقــع اإللكترونية والشــبكات واألنظمــة، مبيناً أن 
المتسابقين -خالل المسابقة- يبحثون عن ثغرات أمنية في 
مجال الفضاء السيبراني باستخدام بيئة افتراضية تحاكي 

بيئة العمل الحقيقية.
ونوه أبو عايشة إلى أن الجامعة لم تشارك بكامل إمكانياتها 
في المســابقة، فقد حالت الظــروف دون انضمام عدد من 

الطلبة المميزين إلى الفريق ألسباب خارجة عن إرادتهم.
يذكر أن أعضاء فريق جامعة القدس المفتوحة حققوا في 
فترات سابقة إنجازات الفتة على المستوى العالمي في مجال 
أمن المعلومات، منها اكتشاف ثغرات في مواقع عالمية مثل 
«فيســبوك»، و»لينكد إن» والموقع الرســمي لوزارة الدفاع 

األميركية «البنتاغون».

 مجدالني: كافة قوانين االحتالل لن 
تغير من فلسطينية المدينة المقدسة

القدس المحتلة- الحيــاة الجديدة- قال عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، األمين العام لجبهة النضال 
الشــعبي الفلســطيني أحمــد مجدالنــي، إن القدس 
عاصمة دولتنا الفلســطينية ليســت للبيــع، وإن كافة 
إجراءات االحتالل وقوانينه العنصرية لن تغير من واقع 

فلسطينية المدينة.
واضاف خالل حفل تخريج المخيم الصيفي الذي نظمته 
مؤسســة ايلياء للتنمية ومدرســة مارمتري  وجمعية 
سيدة البشــارة بالبلدة القديمة بالعاصمة، أن القيادة 
الفلسطينية قد حســمت موقفها وتجدد التأكيد عليه 
بــان القــدس عاصمة دولــة فلســطين، وان الرئيس 
محمود عباس اوضح للعالم اجمع ان القدس ســتبقى 

فلسطينية عربية.
واكــد أن البلدة القديمة بالقدس على ســلم اولويات 
القيادة، التي تعمل على توفير كافة مقومات الصمود 
ألهلنا هناك، مشــددا على ان القيــادة بدأت بإجراءات 
االنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــالل، وان القــرارات 
االخيرة ستكون موضع التنفيذ، وأن مرحلة االتفاقيات 
قد انتهت ولن نكون الطرف الملتزم بها بينما حكومة 
االحتالل ألغت كل شــيء وتعمــل بدعم أميركي على 
إنهاء الســلطة الفلســطينية لخلق حالة من الفوضى 

وهدم كافة اإلنجازات.
وكان نائــب مدير مدرســة مــار متري طونــي حنا قد 
رحــب بالحضور، موضحا كافة االجــراءات التي تواجه 
المدارس الفلسطينية من قبل االحتالل بالبلدة القديمة 

بالعاصمة القدس.
ومــن جانبــه قــال المطــران منيــب يونــان، ان الكل 
الفلســطيني مســتهدف بالعاصمة، وان توفير الدعم 
والصمود للمؤسسات الفلســطينية بالقدس يساهم 
في تعزيز الصمود الفلســطيني امام هجمة االحتالل 

وادارة ترامب التي تعطي االحتالل كل الدعم.


