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الكلــــامت املتقــاطعـــة
إعداد/ محمد راضي

عمودي  أفقي

حل العدد السابق

1- فيلـسـوف عــربي انـدلـسـي. مطـربـة
سورية معروفة )م(.

ــــــة او 2- االوامــــــر او الـقــــــرارات املـلـكـــي
الرئاسية )م(. من احليوانات )م(.

3- احــد االنـبيــاء )ع(. يــدخـل. حيــوان
مفترس بصيغة اجلمع )م(.
4- جعلته يفهم )م(. ظَلَمَ.

5- غـم. ادوات انـتــــاج العــسـل العـــائـــدة
لي.

6- ممــثل مــصــــري اشـتــــرك يف متـثــيل
مسلسل )رأفت الهجان(.

7- اكافئهم )م(. نصف )دامي(.
8- لـلنــدبــة. مــاركـــة سيــارات معــرفــة بـ

)ال( )م(.
9- خوف. إله فرعوني. مُضيء )م(.

10- عـــاصمـــة اوربيــة. نــوقف الـتعــامل
معه )م(.

11- احــــد اقــضـيـــــة محــــافــظـــــة صالح
الدين + حرف. نافية )م(. سارق.

12- احد ايام االسبوع )م(. مسابقة.

ـ ـ ـ

ثانية.
8 - ضـميــر متـصل. غــربــاء عن الــوطن )م(.

من الفواكه.
9 - من احياء لندن الشهيرة )م(.

10- مـن اسـمــــاء اهلل احلـــسـنــــى. احــــد انــــواع
الغزالن )م(.

11- الم يف املعدة )م(. الفوانيس )م(.
12- طـبـيـب عــــربـي قــــدمي مــــشهــــور. مـكــــان

للخطابة او احملاضرة.

1 - والدة النبي محمد )ص(.
2 - دور او منازل. عكس اخلسارة.

3 - مبر )م(. بحر. اسم علم مؤنث.
4 - نـــصف )راشـــــد(. حـــــرف + فـتـــــرة زمـنـيـــــة

قصيرة )م(. يحترم.
5 - ممثل مصري معروف. اداة استفهام )م(.
6 - ظــاهــرة طـبـيعـيــة )م(. مـنـصـب حكــومـي

مهم.
7 - نـــصف )جلـــــام(. دراســـــة املـــــوضـــــوع مـــــرة

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

احلظ إلـى جــانبك و خـاصـةً يف مجـال العمـل حيث تـأتي
املــشــــاريع كـمـــا تـتــــوقع ، هـنـــاك اسـتقـــرار عــــاطفـي حـيـث
الـسعادة جتـري من حـولك و تتيـح لك فرصـاٍ كثيـرة تكون

أساسية يف حياتك. 

تتذكـر املاضي وتغيـر مواقف وحتـى إذا احتاج األمـر ، هدفك
يف احلياة ، يكـون احلظ برفقتك حيث تتغير بعض األوضاع
ملــصلحـتـك و لكـن كـن حــذراً و خــاصــةً مـن اآلخــريـن الــذيـن

يعرضون عليك مشاريع خيالية.

 ما زلـت غارقـاً يف العمل و مـشاريعـك تسيـر كمـا خطـط لها.
يف احلياة الـزوجية الـشريك يلـعب دور إيجابـياً و متـفهماً يف
منـاقــشتـكمـا حـيث املـشــاكل سـتحل مـن تلقــاء نفـسهـا.       

- إن بعـض العالقــات مهــددة هــذا الــشهــر بـسـبب مــواقف
متعنتة مـن قبلك. فال جتازف وال تقع ضحية غرام بدون

تعقّل. إياك أن تستسلم بل ثابر متفائالً باملستقبل. 

استفتاء يتناولك و تبـدو من خالله متمكنا من عالقاتك
الـعامة. لقـاء يعيد األمل و يـســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدك عـلى اتخاذ

قرار.

ثقـتك بـنفــسك قــويــة وتــستـطـيع حتقـيق مــا تتـمنــاه لــذا
ابتعــد عن الـشكـوك. عــاطفيـا، عــواطفك عـميقـة اال انك
تتصرف احيانا بحـذر جتاه من حتب. اعتمد على قدرتك

وحدسك دائما.

ابـتعـــد عـن االنـفعـــال وكـن هـــادئــــاً يف عالقـتـك مع احـــد
االشخــاص النـه يكـن لك االحـتــرام والـتقــديــر فـال تكـن
سيئ الظن. خالفك البسيط مع االهل ال يستحق منك

كل هذا احلزن

 عـلى الـرغم مـن مشـاغلك الكثـيرة فـانت تعـيش يف حـالة
من االكتفاء الـذاتي اال ان هذا ال مينـعك من اخلوف من
املستقبل. عليك ان تتعامل مع االمور كما هي وليس كما
تــــــــــراهــــــــــا انــــت، احــــــــــذر مــــن الــــتــــــــــورط يف املــــــــشــــــــــاكـل. 

 كن حـذرا مـن نظـرات النـاس الـيك وال تقم بـاي تصـرف
يـثيــر الــشكــوك من حــولك. عــاطـفيــا، احلب يف طــريقه
اليك ال تفقـد االمل الن احلظ يخبئ لك اخـبارا سارة. 

الثقـة بـالـنفس هـو مـا يجـب أن تعتمـد عـليه ، ستـدرك مـا
يناسـبك أكثر وتتـجه نحوه بكل طمـأنينة ، احلـظ سيكون
مـــرافـقك و يــســـاعـــدك خـــاصـــةُ يف اجملـــال املــــادي ، تغـيـــر

مفاجئ على صعيد العمل .

قـد تتعـرض لتـجربـة غرامـية مـا قد تـؤدي يف النـهايـة الى
حـصــول اشكــال مع حـبيـبك احلـالـي. التخـطيـط للـسفـر
والرحيل يراودان افكارك. فـالسفر يفيدك وينسيك اآلالم

واخليبة.

جتنب كل مـصروف غـير ضـروري فلـيس يف كـل مرة تـسلم
اجلرة، عاطفياً، احذر من احد االصدقاء الذي قد يسبب

لك املشاكل مع احلب اجلديد. 

الرياض تريد سياحا من دون ماله ليلية وكحول 
احلصــول عليهـا 24 سـاعـة" اال انه
لــــــوح الــــــى ان بـالده تـفـكــــــر مبــنـح
الـتـــأشـيـــرات للــسـيـــاح مــن بعــض
الــبـلـــــــدان، فـــــــور وصـــــــولـهــم الـــــــى

مطارات السعودية. 
وواجـه يف مــــــــؤمتــــــــره الــــصـحــــــــايف
شـكــــاوى الــصحــــافــيــني وخــــاصــــة
الــصحــافـيــات الــذيـن لـم يـخفــوا
الـــصعـــــوبـــــة الــتــي يــــــواجهــــــونهـــــا

للحصول على تأشيرة. 
وفيـما وعـد االميـر سلطـان بليـونة
علـى مــستــوى التــأشيـرات، اكـد ان
بـالده "ال تــــــســـــــــاوم ابـــــــــدا" عـلـــــــــى
تقــالــديهــا: سيــاحــة مـن دون ماله
لـيليـة وكحــول ونسـاء سـافـرات، اي
كل تلك االمـور التي تكـون الصورة
الـنـمــطـيــــة للــسـيـــاحـــة يف اذهـــان

الكثيرين. 

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

تـنظـيم الـرحالت الـسيــاحيــة وهي
التـي ستعـمل علــى احلصـول علـى
التـأشيـرات املطلـوبـة، كمـا سـتعمل
عـلـــــــى اعـــــــادة تـــصــنــيـف املـــــــرافـق
الــســيــــاحــيــــة وخــــاصــــة الفــنــــادق

والشقق املفروشة. 
كمـا كــشف االميـر عـن التــرخيـص
لعـدد من شركـات تنظيـم الرحالت
الــى الــسعــوديــة وبــرنــامج العــداد
االدالء الــسـيــاحـيـني، اضــافــة الــى
بــرامـج يف املنــاهج املــدرسيــة تفـتح
اذهـان اجليل اجلـديـد علـى ثقـافـة
"الـسيـاحــة واالستـثمـار الـسيــاحي

واالستضافة السياحية". 
وافـــــاد االمــيــــــر سلــطـــــان ان هـــــذه
الــتــــأشــيــــرات ســيـكــــون احلــصــــول
علـيهــا مــشــابهـــا للحـصــول علــى
تـأشيـرة عمل، وبـالتـالي "يـستغـرق
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الـدرجـة االولـى والعــاليـة اجلـودة"
املوجهة "لـغير املسلمني" كـما تريد
"مجموعـات سياحـية اصيلـة تدفع
قيمـة البـرامج الـسيـاحيـة" فهي ال

تريد ان تصبح "السياحة عبئا". 
والـعبء الــذي حتــدث عنـه االميــر
سلـطــان هــو مــا تــتكـبــده املـمـلكــة
سـنـــويـــا لـتـنــظـيـم مـــوســم احلج،
اضـافـة الـى "الـتخلـف عن الــدفع"

يف مجموعات العمرة. 
لكـن فـتح ابــواب الــسـيــاحـــة علــى
مــصــراعـيهــا يــطـــرح سلــسلــة مـن
املـشــاكل الـتنـظيـميــة وعلــى رأسهـا
مـسـالــة التــأشيـرات الـتي مـا يـزال

احلصول عليها صعبا. 
ويف هـــذا الــسـيـــاق، اشـــار االمـيـــر
سلــطـــان الـــى ان الــسـيـــاحـــة كـمـــا
تـريـدهـا بالده، سـتتـم عبـر شـركـات
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ماليــني املـــسلــمــني الــــى للـحج، او
لـلعــمــــــرة و"العــمــــــرة بالس" الــتــي
جتــمـع الـــــــــزيـــــــــارات الـــــــــديــنــيـــــــــة

والسياحة. 
واوضح ان "تـأشيرة العـمرة متـاحة
جلـمـيع الــدول االسالمـيــة وميكـن
للمسلمني اجمليء بتأشيرة العمرة
بالس. ال نريـد تداخال بني العمرة
ـــة االولـــى والــسـيـــاحـــة يف املــــرحل
ونـريد ان نفتح بـاب السيـاحة امام
ــــأتـي املــملـكــــة ال الــــدول الـتـي ال ت
لغـــــرض االســتــثــمـــــار وال لغـــــرض

العمرة )..( اي غير املسلمني". 
اال ان السلطات السعودية واضحة
يف مـــــــــــا يـــتـعـلـق بـــــــــــالــــــــشـــــــــــرائـح
االجـتـمـــاعـيـــة الـتـي تــسعـــى الـــى
اجتذابها اليها، فاملطلوب كما قال
االمــيـــــر سلــطــــان هــــو "ســيــــاحــــة
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الرياض-الوكاالت
اعـلنت الـسعـوديـة عن عـزمهـا فتح
ابــواب الــسـيــاحــة امــام االجــانـب
"غيـر املسلمني" عـبر اقامـة وجهات
سـيــاحـيــة جــديــدة واعــدة زوارهــا
ــــريــــدهــم "مــن الــــدرجــــة الــــذيــن ت
االولـــى" بــتجـــربـــة "رائعـــة كـبـيـــرة
ستصيب القلب والروح والعقل". 

وقـال االمـني العــام للهـيئــة العـليـا
للــسـيــاحــة يف الــسعــوديــة االمـيــر
سلــطــان بــن سلـمـــان آل سعــود يف
مـؤمتـر صحـايف عقـد علـى هـامـش
معـــرض سـيـــاحـي  يف دبـي "لـيــس
لـدينـا مـا نخبـئه )..( سنفـتح لكي

يرى العالم". 
واكـد االميـر سلطـان ان السعـوديـة
"تعـتبـر دولــة سيــاحيـة مـن الطـراز
االول" اذ انهــا تــسـتقـطـب سـنــويــا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

NO (660 )Sat. (6) May

العدد )660(السبت)6( ايار 2006

* لـو اتيحت لـك حريـة كامـلة لـيوم مـثالً او نصف
يوم.. مالذي ستفعلينه؟

- بـصــراحــة رمبــا الشـيء.. ألن تـــرك نفــسـي علــى
سجيتها واالستسالم لرغباتها يعني ان اعيش كما
ارغـب.. وهــــذا خــطـيــــر.. فلــــو عــــاش كل مـنــــا كـمــــا
ــــشـــتهــي الـــنفــــس.. قـــــد يـــتلـف كل شــيء ورمبـــــا ت
يــضــطــــرب نــظــــام الـكــــون.. جـمــيل ان اكــــون علــــى
سجــيــتــي دون اإلهــتــمــــام مبــن حــــولــي ولـكــن قــــد
تتـداخل هذه احلـرية مع حـريات اآلخريـن فتسبب
جرحـاً لهم.. اذن حـريتي تـنتهي عـند بـداية حـرية
اآلخــرين.. ألنـه من املـسـتحـيل ان تـتفق احلــريــات

على نظام واحد.. اذن ستعم الفوضى..
كــان لآلنـســة )فـــداء عبــد الـسـالم( رأي أكثــر جــرأة

قالت:
- لـــو اعـــرف انـنـي ســـأجـــد مـن يحـتـملـنـي لـتـــركـت
نفـــســي علــــى سجـيــتهــــا.. رمبــــا ســيخــــرج الــطـفل
احلـبيـس داخل رأسـي.. أظن ان ال احــد يــستـطـيع
احـتـمـــالـي.. انــــا مجـبـــرة ا ن اتــصــــرف وفق اهـــواء
الغيـر.. لـيس انـا فـقط بل اجلـميع.. لهـذا كل منـا
يحتاج الى ايجاد شخص يستطيع ان يكون امامه
علــى سجيـته.. شخــص يحبـني بـصــدق.. ال اشعـر
بـــاخلـجل امــــامه.. كـــالــطفـل مع امـه.. مكــشـــوفـــة
متــامـــاً.. بل رمبــا اكـثــر مـن ذلـك.. فعـنــدمـــا نكـبــر
نـبتعــد حتــى عن امهــاتنــا بل نـضـطــر احيـانـاً الـى
ارضــائهـن او مجــاراتهـن بـبعـض الــسلــوكـيــات رغـم

عدم توفر القناعة.
* وهل وجدت هذا الشخص ؟

)ضاحكة بحزن(
- تعــرفـني ان هــذا املــوضــوع يـثـيــر الــشجــون.. انــا
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احلـريـة حـاجـة رضوريـة أم حـالـة مـن الرتف؟!
هل احلرية هي تلك الكلمة التي ترددت كثيراً يف كتب التاريخ والوطنية وتشدق بها

السياسيون والشعراء وسالت من اجلها الدماء أم هي تلك الهرة احلبيسة يف صدورنا
التي ضاقت بها خجالً،  وعقولنا التي اختارت لها سجناً ابدياً يف زاوية ما بعيداً عن اعني

النقد والنقاد وواضعي مناهج السلوك املعلب يف مجتمعات مقولبة؟
- احلرية هي ان النقلق او نخاف وطاملا اننا نشعر باخلوف والقلق اذن نحن لسنا احراراً.. 

كان هذا جواب السيدة  )امل خضر( الناشطة يف حقوق اإلنسان.. وبعيدا عن األجوبة
العمومية التي قد توجه املوضوع وجهة سياسية نحاول ان ننأى عنها قدراإلمكان.. سألنا

السيدة امل:

بشرى الهاللي

املــتعــــارف علــيهـــا..
رمبـا اتـرك الـعنـان
لـنفسي احياناً مع
اصــــــــــــدقــــــــــــائــــــي..
املقـــربـني طــبعـــاً..

فــالثقـة مـطلـوبـة قـد
ـــــاس ورمبـــــا – ــــــاقل الــن يــتــن

الـسلـطـة  –مـاقـلته ورمبــا جلـبت
املــشـــاكل لـنفــسـي.. هـنــــالك دائـمـــاً

رقيـب على كل واحد مـنا قد يكـون رقيباً
سيــاسيــاً او اخـالقيــاً.. وطـبعــاً هــو شخـص آخــر

غيـرنـا.. رمبـا نكـون احـراراً فقـط عنـدمـا نـخضع
لرقيب ذاتي فقط.. 

هل يعــرف اجلـيل اجلــديــد مـعنــى احلــر يــة حقــاً
ومــاذا ان مـنحـنــاه احلــريــة يــومــا؟ )ورقـــاء سعــد(

طالبة يف املرحلة األعدادية اجابت:
- احلـريـة املتـاحـة لـي هي األكل والـشـرب واحيـانـاً
لبـس مـــا احب.. ال اعــرف كـيف اعــود الـــى البـيت
وحـدي رغم انـي ساذهـب الى اجلـامعـة يف السـنة
القــادمـــة.. منــذ املــرحلـــة األبتـــدائيــة وانـــا اركب
)سـيـــارة اخلــط( يف ذهـــابـي وايـــابــي للـمـــدرســـة
واهلـي لـــطفــــاء تـعلـمـت مــنهـم مــــاهــــو )عـيـب(
وممـنوع.. لم اتعلـم منهم احلريـة.. ويف املدرسة،
نقـرأ ان الشعـوب تنـاضل من اجـل احلريـة.. ولو
تـركـت لي احلـريـة يـومــاً.. لفعلـت الكـثيـر.. رمبـا
جتــــولـت يف الـــشــــوارع.. ركــضـت.. صــــرخـت او ال
اعـلم. فعالً اشعـر بـأننـي مع ابنـاء جـيلي النعـرف
احلـرية وحـرمنـا منـها.. اشعـر بأنـنا اشـد مانـكون

بحاجةً الى احلرية يف هذا الوقت.. 
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امتالكك للحرية ؟
- مـن املــؤكــد ان الـنـظــر الــى مــا حــولـنــا ومــراقـبــة
تصـرفاتهم يدفعنـا الى مراقبـة تصرفاتـنا.. فاألمر
يــشبه وجـودنــا يف حفلــة وكل منــا ينـتظــر ان يبـادر
احـدهم الـى الــرقص.. فـاذا وجـد من ميـتلك زمـام
املبادرة رمبا رقـص اجلميع واال انتهت احلفلة وكل
مـن احلـضــــور يكـبـت رغـبـته بـــالـــرقـص خـــوفـــا مـن

انتقاد احلاضرين..
ــــادرة يف ـــــرجل هــــو صــــاحــب املــب * لهــــذا يـكــــون ال

العالقات العاطفية؟ 
- غـالباً..ولكن بـرأيي ان االمر هنـا يختلف.. يجب
ان ميـتلك الـطــرفــان حــريـــة املبــادرة.. احلـب بحــد
ذاته هـــو حـــريــــة.. ال يجـب ان يخــضـع لقـــانـــون او
حـــدود معـيـنـــة.. ألنه عـنـــدئـــذ ســيكـــون وظـيفـــة او
عالقــــة شــــأنه شــــأن أيــــة عالقــــة بـيـنـنــــا وبـني مـن
يحيطون بنا.. ومع األسف.. هذا ما نالحظه على
العالقـات الــزوجيـة والعــاطفيــة التـي حتيـط بنـا..
انها تخـضع لقوانني بـشكل يدعـو للقرف احـيانا..

حتى تبدو كل العالقات متشابهة..
احالم شباب لم يـدخلوا قفص الزوجـية.. ما مدى
قـربهـا مـن احلقيقـة؟ ومـاذا قـال عنهـا املتـزوجـون؟
الــسيـــد )كمــال صكــر( مـــدرس متـــزوج منــذ سـبعــة

عشر عاما قال:
- كلنا كنـا نحلم باحلـرية.. نحملـها منذ الـطفولة
يف صــدورنــا وتـكبــر تــدريـجيـــاً حتــى تـتحـطـم علــى
صخـــرة الـــواقع والـتقـــالـيـــد ورمبـــا قـــوالـب احلـيـــاة
اجلاهـزة التي تفـرضها علـينا الـظروف من نـاحية
والعـرف من نـاحيـة اخرى.. فقـد تنـتقدنـي زوجتي
او اوالدي ان مــــــارســت حــــــريــتــي خــــــارج احلــــــدود
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نفــسـي لــم افكـــر بـــأهـمـيـــة احلـــريـــة يف اخـتـيـــاري
للـشخص الذي سأرتبط به.. وجواباً على سؤالك،
لـم اجـــده حـتـــى اآلن.. وال اظـنـنـي ســـاجـــده.. فـكل
الـشبـاب الــذين نقــابلهم ميـتلكـون قــوالب  جـاهـزة
عن زوجـات املـستـقبل.. وهـم يلبـسـون اجلـينــز قبل
الــزواج وربطـة العـنق بعـد الـزواج.. فلـو حــاولت ان
اتـصرف بـحريـة امام زوجـي لظن انـني مجنـونة او
فتــاة نــزقــة.. فــالــرجل يــريــدهــا  )مــوزونــة( لـتكــون
زوجـــة.. فـــاحلـــريـــة )عـيـب( يف نـظـــر الـبعـض.. اذن
الوجود ملثل هذا الرجل.. ولـو وجد يوما فسنصنع
قـانونـناً اخلـاص ألننـا احوج مـانكـون الى احلـرية.
            رمبا تكـون فداء علـى حق.. نحتـاج الى ان
يكــون كـل منــا حــراً مـثل  –طــرزان  –وهــو ميــسك
فــرع الــشجــرة ويـتـــرك نفــسه الــى حــركـــة الغـصـن
والـرغبة يف اخملـاطرة.. ولكـن هل بيننـا من ميتلك
شجـاعة طـرزان؟ الشـاب )رائد فـايق( احد الـشباب
املـولعني بـالهبـوط بـاملظالت والـذي كـان يتـدرب يف
احــد الـنــوادي الــريــاضـيــة بـــدا آسفــاً لـتـــوقفه عـن
الـتــــدريـب بـــسـبـب الــظــــروف األمـنـيــــة واجــــاب –

طرزاننا  –على كل هذه األسئلة قائالً:
- الشعور بـاحلرية، طبعـاً، هو وراء عشقي لـرياضة
الهبـوط بـاملـظالت.. واصعـب حلظــة هي البـدايـة..
اي اخلروج من الطائرة.. ولكن مبجرد ان اطير يف
الفضـاء يتـملكنـي احسـاس هـائل بـانـني استـطعت

لفترة من الزمن ان اكون مع نفسي..
* اال يتملكك اخلوف من السقوط او املوت؟

- اكـيــــد.. وهــــذ ا يــــزيــــد مـن عــــزميـتـي ويــــدفعـنـي
للتمسك باحلياة..

* اذن هل تـظـن ان نقـطـــة الـبـــدايـــة هـي األهـم يف
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