
حل السو دو كو

حل كاكورو

ابحث عن الكلمات التالية في الشبكة واشطبها في جميع ااتجاهات.
تجد بعد عملية الشطب أحرفً غير مشطوبة تؤلف على التوالي كلمة 

السر، وهي ربوة قرب القاهرة.
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- حل كلمات متقاطعة:

أفقيً:
1 - أوديسا – باكو 

2 - وجه – لهب – نفط 
3 - رعاية – سنونو 

4 - ند – هتاف 
5 - لب – ورشان – خط 

6 - أديب – نسيم 
7 - أهل – حر – يمام 
8 - وّراق – فزع – ني 

9 - لبنى – جد 
10 - لص – تيرانا 
11 - وكالة – ُدّمر 

عموديً:
1 - أورال – أوسلو 

2 - وجع – باهر – صك 
3 - دهان – دّال

4 - يدوي – قبول 
5 - سلة – ربح 

6 - آه – هش – رفات 
7 - بستان – يد 

8 - نانسي عجرم 
9 - أنوف – يم – دار 

10 - كفن – خمان 
11 - وطواط – ميعاد 

- حل كلمة السر:  الطائف

 Su
 dO
ku

تــتــألــف هــــذه الــشــبــكــة مـــن 81 خــانــة 
ُموَزعة في 9 مربعات متساوية. امأ 
الــخــانــات الــفــارغــة بــأرقــام مــن 1 إلى 
9 مــراعــيــا عــدم ظــهــور الــرقــم الــواحــد 
ــرة واحـــــــدة فــــي الــصــفــوف  ــ ــوى مـ ــ سـ
وداخل  العمودية  والصفوف  اأفقية 

كل مربع من امربعات التسعة.

KA
KU
RO
الشبكة  البيضاء في  امربعات  إلــى مــلء  اللعبة  تهدف هــذه 
اللعبة من  هـــذه  تــتــكــون   .9 إلـــى   1 مــن  اأرقــــام  باستعمال 
مــجــمــوعــات أفــقــيــة ومــجــمــوعــات عــمــوديــة تــحــدهــا مربعات 
ــة كــمــا فـــي شــبــكــة الــكــلــمــات امــتــقــاطــعــة. تــتــألــف كل  ــاديـ رمـ
مجموعة من 2 إلى 8 مربعات. ُتمأ هذه امربعات بأرقام 
يكون مجموعها الرقَم امدَون في امربعات الرمادية. إذا كان 
الرقم اأساسي مدَونا في الجزء اأعلى من امربع الرمادي 
فهو يعني امجموعة اأفقية، أما إذا كان مدَونا في الجزء 

اأدنى فهو يعني امجموعة العمودية.
ينبغي أا يظهر أي رقم مرتن في امجموعة نفسها، ويمكن 

أن تظهر امجموعة نفسها أكثر من مرة في الشبكة.

أفقيً:
1 - أديب مصري له مسرحية 

»أهل الكهف«
بقية   – جــشــع   – خــــوف   -  2

حياة 
3 - ناجع – ما ا نهاية له 

4 - فرس – نقيض وراء 
5 - أعلى الجبل – ضد بحر 

الــتــامــيــذ  مــــن  ــة  ــاعـ ــمـ - جـ  6
فـــي غـــرفـــة واحــــــدة – صــوت 

الحصان – منام 
7 - منطقة – مكّبر الصوت 
8 - قهوة – فؤاد – تسوية 

9 -  حزن وكآبة – ضد عسر 
– تهذيب 

10 - لؤلؤة – قانط 
11 - يــابــس – داٍع أو عــّلــة – 

قول سائر بن الناس

عموديً:
»ثــاثــون  لـــه  فلسطيني  شــاعــر   -  1

قصيدة« 
2 - ألم – َسَرٌب في اأرض – مجال 

3 - حراثة – محتوى الثمرة – سرب 
من الطيور 

4 - سارق – َطَبق 
5 - بس – أسود 

6 - طمأنينة – ضد بعيد 
7 - لهو وتسلية – طائر ُيضرب به 

امثل في طاقة اللسان – والد 
8 - مــنــزل – مـــرض شــديــد الــعــدوى 

سريع اانتشار 
9 - جــــواد – ضــد بــاطــل – ســمــن أو 

ودك 
10 - بحر – رجاء – ود 

11 - منزلة – موضع – نبات زهره 
زكي الرائحة نقي البياض 

• الحمل )21 مارس – 20 أبريل(: عاقتك بالحبيب 
مستقرة. السر في ذلك هو الثقة امتبادلة.

• الثور )21 أبريل – 20 مايو(: تعمل بجهد لتصل 
إلى ما تطمح إليه. أحد اأقرباء يقدم صورة جيدة عنك 

في كل لقاء يجمعه بامعارف واأصدقاء.
• الــجــوزاء )21 مايو – 20 يونيو(: تصلك هدية 
كثيرً. تحسن  قلبك تسعدك  من شخص عزيز على 

ملحوظ يطرأ على شأنك العاطفي.
للحبيب  يــولــيــو(:   20  – يونيو   21( الــســرطــان   •

تأثير كبير في حياتك وأنت تشعر بالسعادة بقربه.
• اأسد )21 يوليو – 21 أغسطس(: تفعل ما في 
وسعك لتحافظ على ما تملكه وما بنيته في اأعــوام 

اماضية.
• العذراء )22 أغسطس – 22 سبتمبر(: تقصد 
ــن نــفــســك وتــهــدئــة  ــاء لــلــتــرفــيــه عـ ــدقــ ــع اأصــ ــريـــف مـ الـ

أعصابك.
مهما  أكـــتـــوبـــر(:   20  – ســبــتــمــبــر   23( امـــيـــزان   •
ــــذي جمعك  حـــاولـــت، فــلــن تــســتــطــيــع نــســيــان الـــحـــب الـ

بالحبيب السابق.
• العقرب )21 أكتوبر – 20 نوفمبر(: تواجه أزمة 
مادية، اأمر الذي يجبرك على قصد أحد اأشخاص 

لاستدانة منه.
• القوس )21 نوفمبر – 20 ديسمبر(: تعيد النظر 
في قرار اتخذته سابقا وتفكر في التراجع عنه. تذكر: 

التراجع عن الخطأ فضيلة.
يحيط بك  يــنــايــر(:  الــجــدي )21 ديسمبر – 20   •
اآن أشخاص ترتاح إليهم، اأمر الذي يعطيك اندفاعا 

أكبر للعمل.
تتخلص من  فــبــرايــر(:  يــنــايــر – 20  الــدلــو )21   •

مشكلة كانت تقلقك في الفترة اأخيرة.
• الحوت )21 فبراير – 20 مارس(: ترفض عرضا 
مــكــان بعيد، وذلـــك أنــك ا تستطيع  فــي  للعمل  مهما 

اافتراق عن الحبيب.

حلول العدد السابق الكلمات المتقاطعة

كلمة السر

استراحة
اأبراج

فنون
alraimedia.com
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فــي إطـــار تبنيها لـــ »جــائــزة املتقى 
لــلــقــصــة الــقــصــيــرة الــعــربــيــة«، أصـــدرت 
جـــامـــعـــة الــــشــــرق اأوســــــــط اأمـــريـــكـــيـــة 
الــخــاصــة  الـــطـــويـــلـــة  الـــقـــائـــمـــة   )AUM(
للعام  الخامسة  دورتــهــا  في  بالجائزة 
ــدة  ــ واحــ تـــعـــد  والــــتــــي   ،2022  –  2021
الــتــي ُتعنى  الــجــوائــز العربية  مــن أهــم 
والتي  العربية،  القصيرة  القصة  بفن 

تضمنت وجود ثاث كاتبات.
وعّبر رئيس مجلس أمناء الجامعة 
فهد العثمان عن سعادته بتنافس 241 
الباد  مجموعة قصصية من مختلف 
الــعــربــيــة والــعــالــم عــلــى جــائــزة القصة، 
التي باتت تمثل حضور دولة الكويت 
اأهم في مشهد الجوائز العربية. وبما 
يشير إلى حالٍة من ااهتماِم الحقيقّي 
امضمار  والّتنافس في هذا  بامشاركة 
ــاّمــــة، وفــــي مـــوضـــوع الــســرد  اأدبــــــي عــ
امجموعات  لت 

ّ
ومث القصصي خاصة. 

 طــيــفــً واســعــً مــن اأســالــيــِب 
ُ
امــشــاركــة

واأنماِط امبدعة والرصينة.
تشّكلت لجنة التحكيم لهذه الدورة 
رئيسً،  إبراهيم،  عبدالله  الدكتور  من: 
الــدكــتــور عبدالقادر  مــن:  كــل  وعضوية 
ــالــــد رمــــضــــان،  فـــــيـــــدوح، والــــدكــــتــــور خــ
والـــدكـــتـــورة مـــريـــم خــلــفــان الـــســـويـــدي، 

والدكتور عادل ضرغام. 
ــــت الــلــجــنــة خــصــوصــيــة الــنــوع  وراعـ
الـــســـردي لــلــقــصــة الــقــصــيــرة مـــن جــهــة، 
ــة مــعــايــيــر الــتــحــكــيــم مـــن جهة  ومــــرونــ
ــــوازن بــن  ــتـ ــ ــرى، وحـــافـــظـــت عـــلـــى الـ ــ ــ أخـ
اأمرين بما يحترم تماسك النصوص، 
ووحدة موضوعاتها، وتقدير قيمتها 
اابتكارية، مستندة  وقوتها  السردية، 
إلى معايير أساسية من بينها: جّدية 
امــــــوضــــــوع، والــــتــــخــــّيــــات، واأفـــــكـــــار، 

إلى  السردية، إضافة  امعالجة  وكيفية 
الشخصيات واأحــداث وحبكها،  بناء 
أي مــجــمــل مــا يــؤّلــف الــبــنــيــة الــســرديــة 
لــلــقــصــة الــقــصــيــرة، إلــــى جــانــب كــفــاءة 
اأســـــلـــــوب، وســــامــــة الـــلـــغـــة، وإجــــــادة 
الــحــوار، وبــراعــة السبك الــلــغــوي الــذي 
ــقـــصـــة فــــي خــطــاب  ــنـــاصـــر الـ يـــصـــهـــر عـ

متجانس ومتماسك.

وأخــذت اللجنة في حسبانها مبدأ: 
أن اأعمال اأدبية ا ُتكتب لكي ُتكافأ 
ــا الـــجـــوائـــز هــــي الــتــي  ــمـ ــالـــجـــوائـــز، إنـ بـ

تسعى إلى اممّيزة منها.
ــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم، بــعــد  وخــــلــــصــــت لـــجـ
نقاشات مطولة، ونظر معّمق في بنية 
القصصية،  امجاميع  مواضيع  وجــدة 
إلـــى اعــتــمــاد قــائــمــة طــويــلــة مـــن عــشــرة 

أعـــــــمـــــــال، وجــــــــــــاءت حــــســــب الـــتـــرتـــيـــب 
األــفــبــائــي أســـمـــاء امـــؤلـــفـــن، كـــاآتـــي: 
ـــاد مــن تــونــس عــن »مدينة 

ّ
ــر الـــزن اأزهــ

 POP LIBRIS« عــن  الـــصـــادرة  امـــرايـــا« 
أمــانــي   ،)2022 )تــونــس،   »EDITIONS
»غيمة  عـــن  اأردن  مـــن  داود  ســلــيــمــان 
يــتــدّلــى مــنــهــا حــبــٌل ســمــيــك« الـــصـــادرة 
عن »اأهلية للنشر والتوزيع« )عّمان، 

اأردن عن  من  إنعام كجه جي   ،)2020
»باد الّطاخ طاخ« الصادرة عن »الدار 
 ،)2022 )الــقــاهــرة،  اللبنانية«  امصرية 
»سيرك  عن  امغرب  من  الّرافعي  أنيس 
الــحــيــوانــات امــتــوّهــمــة« الـــصـــادرة عن 
ــوزيـــع«  ــتـ ــــال لــلــنــشــر والـ »خــــطــــوط وظــ
)عّمان، 2021(، ضياء جبيلي من العراق 
عــن »الــنــمــر الـــذي يــّدعــي أنــه بــورخــس« 
والتوزيع«  للنشر  »نابو  الــصــادرة عن 
مــن  طـــاهـــر  عـــبـــدالـــلـــه   ،)2020 ــــداد،  ــغـ ــ )بـ
الــعــراق عــن »ُدعــابــة الــكــاتــب« الــصــادرة 
عـــن »دار شــهــريــار لــلــنــشــر والــتــوزيــع« 
)البصرة، 2022(، محمد رفيع من مصر 
عـــن »فــــي مـــديـــح الـــكـــائـــنـــات« الـــصـــادرة 
لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع«  عـــن »دار الــنــســيــم 
عبداللطيف  يــاســر   ،)2021 )الـــقـــاهـــرة، 
مــــــــن مـــــصـــــر عــــــــن »مــــــــوســــــــم اأوقــــــــــــات 
الــعــالــيــة« الــــصــــادرة عـــن »الــكــتــب خــان 
لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع« )الـــقـــاهـــرة، 2021(، 
وش من العراق/ الوايات 

ّ
ياسمن حن

امتحدة اأميركية عن »أرض الخيرات 
املعونة« الصادرة عن »اأهلية للنشر 
والـــتـــوزيـــع« )عــــــّمــــــان،2021(، ويــوســف 
الغراب«  »فالس  عن  اأردن  من  ضمرة 
الصادرة عن »اآن ناشرون وموّزعون« 

)عّمان، 2020(.
ــزة امـــلـــتـــقـــى  ــ ــائــ ــ ــدر جــ ــ ــــصـ وســـــــــوف تـ
فــي شــهــر نــوفــمــبــر قــائــمــتــهــا القصيرة 
ثــم تنعقد في  امــكــّونــة مــن 5 مجاميع، 
حرم جامعة الشرق اأوسط اأمريكية 
حــيــث  الــــجــــائــــزة،  احـــتـــفـــالـــيـــة   )AUM(
يحصل الفائز على مبلغ 20 ألف دوار 
أميركي ودرع وشهادة الجائزة، بينما 
القصيرة  القائمة  كــّتــاب  بقية  يحصل 
ودرع  ــركــــي  ــيــ أمــ دوار  آاف   5 عـــلـــى 

وشهادة الجائزة.

ف من 10 أعمال
ّ
أصدرتها »AUM« وتتأل

3 كاتبات 
يصلن إلى القائمة الطويلة لجائزة املتقى للقصة القصيرة العربية

عضو لجنة التحكيم عبدالقادر فيدوح رئيس لجنة التحكيم عبدالله إبراهيم

عضو لجنة التحكيم عادل ضرغام عضو لجنة التحكيم مريم خلفان

رئيس مجلس أمناء الجائزة ومؤسسها طالب الرفاعي

عضو لجنة التحكيم خالد رمضان
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