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مستوى صعب

الكلمة املتقاطعة
أفقيًا

1-  سعيد ع��ق��ل 2- ع��س��ف – 
منون 3- يجرب – دنس 4- ردقلبي 
5- حصان – السم 6- يعلم – من 
7- دب��ل – ال���وج 8- ون – ن��د 9- 
مفصل – املقول 10- ود – لوديانا 
11- ري���د – دس���م – ده����ان 12- 

دنانير - ابريز

عموديًا
1- حيدر – ورد 2- صعب – 

7- ي��ف��رق – امي 8- ب��ل – ال 9- عم 
– ب���اب امل��ن��دب 10- ق��ن��دي��ل – قاهر 
11- لون – سنونو - اي 12- نسيم 

مجدالني ساشا ضاهر
سامي خياط

سبيل
سّر

سريلنكا
سعد
سل

سمرمر
سند
سيف

ليلي ضاهر
لعب
لفلف
لقب

لكم
لم

ليما
ليمون
ليني
لييج

مظلي ومغامر منسوي )مواليد "سالزبورغ" 
عام 1969( سّجل رقمًا عامليًا في السقوط احلّر 

)2012/10/14(

 قباين: للك�ّشاف دور 

 »IATA« ا�ص

من العرض الكشفي

طالب اخت�

يف جامعة املنار يتخّرجون بتمّيز

غير مسلمة، فإن سن احلضانة ينخفض إلى ث
فقط. 

من العرض الكشفي

أقامت اجلامعة اللبنانية األميركية )LAU( احتفاال 
ق 

غيمسلمة، فإن سن احلضانة ينخفض إلى ث

ندوة عن ديوان ال�شاعر رّمال 

يف »الي�شوعية«

من العرض الكشفي

أقامت اجلامعة اللبنانية األميركية )LAU( احتفاال 
ق 

خالل الندوة عن ديوان »تأتني من جهة اجلنون«

دة من 

أقام معهد اآلداب الشرقية في اجلامعة اليسوعية، ندوة عن ديوان الشاعر 
العميد الدكتور محمد رّمــال »تأتني من جهة اجلنون«، مبشاركة الدكتورين 
وثقافية  فكرية  شخصيات  حــضــور  وفــي  سليمان،  وسهيل  جحا  ميشال 

وتربوية وأساتذة جامعيني وإعاميني وطاب من اجلامعات. 
استهلت الندوة بكلمة تعريف للطالبة ريتا رعد، بعدها كلمة لسليمان قال 
فيها: »نحن اآلن مع عميدين اثنني في شاعر واحــد، األول رتبة في العسكر، 

والثاني رتبة في العشق واجلنون، وهي هذه الثانية التي جئنا ألجلها«. 
بــدوره، عــّدد الشاعر الدكتور جحا مزايا الدكتور رمــال الشعرية وألوان 
احلداثة والــرؤى التي ازدان بها ديوانه الزاخر باألفكار الولهى. وخاطب 

الشاعر رمال بالقول: »ما من شك بأنك شاعر ملهم«. 
ثم قّدمت الطالبة زنوبيا ظاهر الشاعر رمال، وعرفت عن إجنازاته التربوية 

واالعامية في شتى ميادين اإلعام املكتوب واملرئي واملسموع. 
وفي اخلتام، ألقى رمال كلمة قال فيها: »أفاض علي األستاذان القديران مبا 
ال أستحقه، وحاوال إلباسي لباسا فضفاضا، وفي ذلك ورطة ال نحسد عليها 
جميعا، لكنهما لن يدفعاني إلى االدعاء بأني بلغت مرتبة الشعراء. أزعم أن 
لي محاوالت شعرية، وأعتقد أنني سأبقى كذلك، إلى أن تضج مسامعكم مني، 

فأمللم أوراقي ونخرج معا من هذه الورطة«. 


