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1

صــــورة وســــهـم

2

ال������ف������ج������ر:

5:13

ال������ظ������ه������ر:

11:47

ال������ع������ص������ر:

2:36

ال�����م�����غ�����رب:

5:02

ال�����ع�����ش�����اء:

6:21

ص����اف ،ويطرأ ارتفاع على درجات
يك����ون الجو غائمًا جزئيًا إلى
ٍ
الح����رارة؛ لتصبح أعلى من معدلها الس����نوي بحدود  6درجات،
والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية ،خفيفة إلى معتدلة
السرعة ،والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حل العدد السابق

حل العدد السابق

الحمل  3/22الى 4/20

الميزان  9/24الى 10/23

يبتسم لك الحظ أخيرًا وتثبت مدى
جدارتك وكفاءتك.

اس����تخدم كل طاقتك لتتخلص من
المأزق الذي وجدت نفسك فيه.

العقرب 10/24الى11/22

الثور  4/21الى 5/21

ّ
فكر جيدًا قبل التصرف فليس من
مصلحتك فقدان ثقة الحبيب.

تس����اؤالتك عن المس����تقبل كثيرة
وتضطر إلى اتخاذ خيار صعب.

الجوزاء  5/22الى 6/21

القوس 11/23الى 12/22
الجهد الذي بذلته في العمل يعطيك
نتائج حسنة ومرضية.

تطلب مساعدة صديق لك فيمد لك
يد العون بكل ترحاب.

الجدي  12/23الى 1/20

السرطان  6/22الى 7/23

مش����روعك يصل إلى نهاية سعيدة
بعد أن تغلبت على الصعوبات.

عبر عن رأيك بحرية وال تسمح ألحد
بأن يملي عليك آراءه.

الـــفـــــوارق

الـكــلــمـــة الـضــائــعـــة

الدلو /1/21الى 2/19

االسد  7/24الى 8/23
الفلك إل����ى جانبك اليوم وينصحك
باإلقدام على ما تفكر فيه.

ناقش أفكارك مع أشخاص أكثر خبرة
منك في ميدان مهنتك.

الحوت  2/20الى 3/21

العذراء  8/24الى 9/23

ً
ً
تعالج اليوم مس����ألة عائلية مزمنة
وتتخلص من عقدة أزعجتك.

مس����تقبلك ره����ن بحس����ن تصرفك
واألبواب معظمها مفتوح أمامك.

الـكـلـمـات الـمـتقـاطـعـة
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بين الرسمين خمسة فوارق ..ما هي؟
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الـــفـــــوارق
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أفقيًا:
 – ١فيلس���وف أخالقي اسكتلندي اشتهر بكتابه «التحقيق في طبيعة وأسباب ثروة
األمم»  – ٢عاصمة أوروبية – عاصمة عربية  – ٣هارب – نوع من األش���جار يستعمل
في تحضير مشروب عالمي  – ٤دولة في أميركا الجنوبية  – ٥لؤلؤة – عملة آسيوية –
حرف عطف  – ٦مادة قاتلة – للتأفف – ضد باطل  – ٧خسيس  -مركب  – ٨مصباح
 -أوشك  – ٩يحفر – من يتصف بالدهاء.

بين الرسمين خمسة فوارق ..ما هي؟

مراكز اإلسعاف والطوارئ

دلـــيـــل
وزارات وهيئات حكومية
رقم الهاتف

اسم الوزارة

02-2968989
مجلس الوزراء
02-2428524
وزارة شؤون األسرى والمحررين
وزارة الخارجية  :تلفون 02-2943140/42/41 :فاكس02-2943165/7/6/8 :
02-2400573
وزارة الصحة
02-2982800
وزارة العمل
02-2986205
وزارة الثقافة
02-2741581/2/3
وزارة السياحة واآلثار
02-2403304
وزارة الزراعة
02-2405641
وزارة الشؤون االجتماعية
02-2429240
وزارة الداخلية واألمن
02-2954042
وزارة اإلعالم
02-2981214/5/6/7
االقتصاد الوطني
 02/2983200مقسم تربية
وزارة التربية والتعليم العالي
 02/2982600مقسم التعليم العالي
02/29566006/7
02/2984896
وزارة األشغال العامة
02-2951291
وزارة النقل والمواصالت
وزارة االتصال وتكنولوجيا المعلومات 02-2429350
02-2411937
وزارة االوقاف والشؤون الدينية
02-2401092
وزارة الحكم المحلي
02-2959732
وزارة الشباب والرياضة
02-2978789
وزارة المالية
02-2403315
وزارة شؤون المرأة
02-2987662
وزارة العدل
وزارة العدل /مركز المعلومات العدلي 02-2973265
02/2982700
الجهاز المركزي لالحصاء
02/2974380
بكدار
02-2986573
دار اإلفتاء
2403104
األرصاد الجوية الفلسطينية

غرف تجارية وبلديات
القدس
غزة
نابلس
الخليل
رام الله والبيرة
رام الله
البيره
بيت لحم
جنين
طولكرم
سلفيت
قلقيلية
اريحا
طوباس

02-6282351
08-864588
09-2380335
02-2228218
02-2984691
............
.............
02-2742742
04-2501107
09-2671010
09-2395970
09-2941473
02-2322394
092574771

0262978640
08-2866006
23834378
02-2228121
022945555
2404738
27413234/5
04-2501036
09-2671015
09-2395704
09-2940014
2322417/8
092574504

القدس
غزة
نابلس
الخليل
رام الله والبيرة
خانيونس
بيت لحم
جنين
رفح
طولكرم
قلقيلية
سلفيت
أريحا
خط نجدة الطفل
نعلين

اسعاف و طوارئ
101
09-2380399
02-2228917
02-2988088
101
02-2744222
04-2502601
101
09-2672140
09-2940440
09-2515111
02-2321170
121
2482190

مســـتشـــفيــــات
اطفائية
02-2222826
()102
09-2381011
02-2228844
02-2967385
02-2741123
04-2501225
08-2136335
09-2672701
09-2395757

السفارات والقنصليات والممثليات
02-5414100
البريطانية
02-5327447
االيطالية
02-5350100
االسبانية
02-6465860
السويدية
02-5910555
التركية
02-6227230
االميركية
02-65914000
الفرنسية
02-5828316
اليونانية
02-2977774
المصرية
التونسية  /بيتونيا 02-2906284/5/6
02-2955148
المغربية
08-2825922
القطرية
08-2820009
العمانية
02-2974626
االردنية
02-2400970
االتحاد الروسي
02-2951222
الصينية
02-2903033
الهندية
02-2345050
النرويجية
02-2987355
جنوب افريقيا
02-2960850
التشيلية
02-2406639
الهولندية
02-2415280
الدنماركية
02-2977630
االلمانية
02-2965595
التشيكية
02-2413753
البرازيلية/رام الله
02-2402846
جمهورية كوريا/البيرة
02-2413143
البلغارية

االوكرانية
ّ
القصادة الرسولية

02-2413202

(ممثلية الفاتيكان

026282298

		
البلجيكية

025828263

األرجنتينية		

022412848

االيرلندية		

022406811

البرتغالية		

022427291

البولندية		

022971318

السويسرية		

022408360

السيريالنكية		

022904271

الفنزويلية		

022405860

الكندية		

022978430

المكسيكية		

022975592

النرويجية		

022358600

الهنغارية (المجرية)

022407676

جمهورية جوايانا

022743205

مكتب الممثلية األسترالية

022427710

مكتب الممثلية الفنلندية

022400340

مكتب جمهورية سلوفينيا

022413055

جمهورية كوريا		

022402846

الرومانية		

022401025

مراكز الشرطة والهالل االحمر والصليب االحمر
القدس:
نابلس:
الخليل:
رام الله والبيرة
بيت لحم:
دير البلح:
جنين:
طولكرم:

الشرطة
100
2383040
2226375/7/8
2957020
2740880/1/2
2531197
2436686
2672120

الهالل االحمر
02/5848010
09/2380399
02/2228917
02/2400666
02/2744222
08/2536666
04/2502601
09/2672140

الصليب االحمر
6284965
2378990
2220054/1
101
2743225
2501251
2672240

القـــــــــــــــــدس
02-6270222
المقاصد
02-6279911
المطلع
02-5828325
العيون
02-5833906
الدجاني للتوليد
02-5855626
القدس للتوليد

مستشفى القدس الفرنساوي ٠٢ ٥٨٢٨٤٠٨
مستشفى القدس للتوليد ٠٢ ٥٨٥٣٠٢٦
غــــــــــــــــــــــزة
08-2827124/2865520
الشفاء
08-2879647
النصر
08-2866046
العيون
08-2879842/2879845
االمراض النفسية
08-2818400
األهلي العربي
08-2051244/2457674
ناصر  -خانيونس
08-2457674/78
العودة
دار السالم  -خانيونس 2054240
08-2804140
مستشفى الوفاء
نابلــــــــــــــــــــس
09-2390390
رفيديا
2383578
االنجيلي
2383818
مركز الرعاية العربية
2388136
االتحاد النسائي
2344714
مركز رازان
مركز ميديكير الطبي 2386426/7
2344311
العربي التخصصي

المستشفى الوطني ٠٩ ٢٣٨٥٨٣٧
٠٩ ٢٣٤٤٥٥١
مركز رزان
مستشفى االتحاد ٠٩ ٢٣٧١٤٩١

بورصة فلسطين

مستشفى المحبة
الحكومي
االمل
الشفاء
االنجيلي

٠٢٢٧٤٥٢٧٧

جنـــــــــــــــــــين
04-2501057
04-2346104/2503680
04-2439153
04 2510133/ 2510333

٠٤ ٢٥٠٢٦٥٢

مستشفى الرازي

طولكــــــــــــــــرم
09-2671022
الحكومي
09-2680680
مستشفى الزكاة
09-2940008
قلقيلية  /الوكالة
اريحــــــــــــــــــــا
02-2321967/8/9
الحكومي

الخليـــــــــــــــــــل
02-2220215
2228126

االهلي
عالية

2279591
ناصر /يطا
قلقيلية
09-2947666
االقصى التخصصي
رام الله والبيــــــــرة
02-2982207/22
الحكومي
م .الشيخ زايد بن سلطان 02-2988088
02-2406270
الهالل االحمر
02-2986420
الرعاية العربية
02-2955295
الناظر للتوليد
02-2987613
الرحمة للتوليد
02-2955640
خالد الجراحي
02-2986330
الرازي للعيون
02-2957060/1
ابو ريا للتأهيل
02-/2970058
مختبر ميديكير الطبي
مركز اإلغاثة الطبية التخصصي
المراض القلب والسكري 02-2960336
مركز الهبة الطفال االنابيب 02-7766892
مركز حمارشة الطبي/بيتونيا 02-2900062
مستشفى الريحان االستشاري 02-2943200
بيت لحــــــــــــــم
02-2741155
االمراض العقلية
02-2744242
الدبس للوالدة
02-2741171
الكاريتاس

ت09/2390999 :

ف09/2390998 :

مراكــــــز ثقــــافيــــة وفنـــــية
القــــــــــــــــــــــدس
02-6280957
المسرح الوطني
02-6261045
يبوس لالنتاج الفني
6714338
مسرح سنابل
غـــــــــــــــــــــــــزة
2864599
رشاد الشوا الثقافي
2825574
الثقافي البريطاني
2867883
الثقافي الفرنسي
2825584
الثقافي األلماني
2846405
قرية الفنون الحرف
نـابـلــــــس
ملتقى بالطه الثقافي 09-2377992
09-2324553
مركز يافا الثقافي
مركز الورشات للثقافة
059/657231
والفنون المسرحية
المركز الثقافي الفرنسي 09-2385914
رام اللـــــه والبيـــرة
قصر رام الله الثقافي 5012592 -و 4074892

جهـــاز الدفـــاع المــدني
رام الله
البيرة
القدس
بيت لحم
دورا
نابلس
يطا
الظاهرية

02-2955880
02-2405595
02-2791930
02-2741122
02-2280677
09-2381011
02-2279607
02-2267111

4096592
مكتبة رام الله العامة
مبنى المحكمة العثمانية 4224892
02-2987374
خليل السكاكيني
02-2980037
مسرح عشتار
المعهد الوطني للموسيقى 02-2959070
مسرح وسينماتك القصبة 02-2965294/5
الثقافي االلماني الفرنسي 022981922
02-2959093
مقهى زرياب
02-2406887
مركز رواق
02-2988091
مسرح الرحالة
مسرح صندوق العجب 02-2965638
02-2953206
الخليـــــــــل
02-2224813
مركز فنون الطفل
مركز السنابل للدراسات
02-2560280
والتراث الشعبي
بيــــت لحـــــم
مركز السالم بيت لحم 02-2766677

مباشر جميع المحافظات ()102
طوباس
جنين
طولكرم
قلقيلية
سلفيت
اريحا
بـورين
نعلين
غزة

09-2573115
04/2501225
09/2672130
09/2940441
09/2517033
02-2322658
09-2599014
2482120
08-2841888

عموديًا:
 – ١ديموغرافي فرنس���ي أطلق مقولة «العالم الثالث ال ش���يء ولكنه يريد أن يكون
ش���يئًا»  – ٢اقترب – من أشهر السنة القمرية  – ٣معهد  -يتذمر  – ٤مقدار العمر
َ
ش���اب َه – ٨
– من فقد الحس في إحدى عينيه  – ٥نبيل  – ٦يفحص  – ٧نفيس -
طبيب يوناني كبير  – ٩أصابع – من أوجه القمر.

حل العدد السابق
أفقيًا -١ :عين زربة  -٢يس���ير – أرنب  -٣ندب  -أش���جان  -٤أبحر  -دب  -٥ليل  -عرش
 -٦فم  -أرسل  -٧ياموسوكرو  -٨جمال  -وا  -٩ة ة  -الريال.
عموديًا -١ :عين الفيجة  -٢يس���د  -يمامة  -٣نيب���ال  -ما  -٤زر  -أولى  -٥احترس -٦
باشر  -سومر  - ٧جرة  -علك  -٨نادر  -روى  -٩ابن بشكوال.

مكاتب شركات الطيران
االردنية
البريطانية
االيطالية
االسكندنافية
البلجيكية

08-2825403 ، 02-2405060
02-6288654
02-6283515
02-6287238
02-2952180

طيران الخليج
المصرية
الفرنسية
االلمانية
الهولندية

09-2386312
٠٨ ٢٨٢٥١٨٠
٠٢ ٦٢٨٢٥٣٦
٠٩ ٢٣٨٢٠٦٥
٠٢ ٦٢٨٤٨٩٦

فنــــــــــادق
القــــــــــــــدس
02-6273273
الوطني
02-6279111
النوتردام
02-6279777
االميريكان كولوني
٠٢ ٥٤١٢٢٢٢
فندق االمبسادور
٠٢ ٦٢٧٧٢٣٢
فندق سان جورج
٠٢ 6274466
فندق فكتوريا
٠٢ ٦٢٧٠٨٠٠
فندق ليجي
غــــــــــــــــــزة
٠٨ ٢٨٢٣٥٢١
فندق آدم
٠٨ ٢٨٢٣٣٥٥
فندق فلسطين
٠٨ ٢٨٢٦٢٢٣
فندق القدس الدولي
٠٨ ٢٨٤٨٣٣٣
فندق بيتش
٠٨ ٢٨٣٠٠٠١
فندق غزة الدولي
نابلـــــــــــــس
09-2333555
الياسمين
٠٩ ٢٣٣٢٤٨٥
فندق كرستال هوتيل
٠٩ ٢٣٣٢٤٨٥
فندق آسيا
09 2373338
فندق سليم افندي
اريحــــــــــــــــــــــــا
02-2321255
قرية اريحا السياحية
٠٢ ٢٣٢٢٤١٤
فندق قصر هشام
فندق ومنتجع مدينة القمر ٠٢ ٢٣٢٧٧٧٧
رام الله والبيـــــــــــرة
02-2985888
فندق الموفانبك
02-2958450
بست ايسترن
02-2986194
غراند بارك
02-2408080
سيتي إن باالس
المركــز

رام الــــــــــلـــــــــه
ن�������اب�������ل�������س
ب������ي������ت ل���ح���م
ال������خ������ل������ي������ل
ج��������ن��������ي��������ن
ط�������ول�������ك�������رم
اري������������ح������������ا
ق����ل����ق����ي����ل����ي����ة
خ����ان����ي����ون����س
دي���������ر ال���ب���ل���ح

02-2400803
البيرة السياحي
02-2964470
روكي هوتيل
02-2980412
الوحدة
02-2987658
كازابالنكا
2956020
بالزا
2964040
ريال كورت
02-5412222
فندق االمباسادور
02-2950022
فندق ريتنو/البيرة
02-2952602
فندق انكرز سويتس
٠٢ ٢٩٥٣٢٧٤
فندق منارة رام الله
٠٢ ٢٩٨٦٧٥٩
فندق الحجل
٠٢ ٢٩٨٧٠٧٤
فندق ميرالند
بيت لحـــــــــــــــــــم
قصر جاسرانتر كوننتننال 02/2766777
02-2743769
برادايس
2742604
ايفريست
2743040
سانت نيكوالس
2745373
بيت لحم
٠٢ ٢٧٧٠٢٨٤
فندق ستار
٠٢ ٢٧٦٧٣٧٤
فندق سانتا ماريا
٠٢ ٢٧٤٠٦٥٦
فندق شبرد
٠٢ ٢٧٤٢٧٨٩
فندق كازانوفا باالس
جــنـــــــيــــــــن
04/2417010/1/2
فندق حداد السياحي
الخليل
فندق الريجنسي الميزان ٠٢ ٢٢٥٧٣٩٠
بيت ساحور
٠٢ ٢٧٧٢٤٢٨
فندق سهارى
فندق ومنتجع مراد السياحي ٠٢ ٢٧٥٩٨٨٠

عــنـــاويــن مـــراكـــز بــيـــع وخــدمــــات جــــوال
العنـــوان

ش .نابلس
ش .رفيديا
ش .السهل
ش .السالم
ش .الحسبة
ش .المستشفى
ش .عمان
ش .الملعب
ش .الرئيسي
ش .الرئيسي

رقم الهاتف

02/2407476/7
09/2337367
02/2764644/3
02/2214661
04/2505547/8
09/2681199
02/2322222
09/2945860
08/2050333
08/2550000

اإلدارة العامة:
02-2968000
اقليم غزة:
08-285888

