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الكلــــامت املتقــاطعـــة
عمودي  أفقي

حل العدد السابق

1- مهــــــارة  –مـــــــرادف صه  –لــيــــس
أخص )م(

2- ممــــــثــل ومــخــــــــــــــرج عــــــــــــــربــــــي –
متشابهان

3- مثلت مع عبـد احلليم يف حكاية
حب

4- مـــتــــــشــــــــابـهــــــــان  –أداة نــــصـــب –
يستخرج من املناجم

5- شركة للسيارات  –ساللة
6- مـكــــان للـبـيــــوت  –يــطفـئ )م( –

حلم
7- ركيزة  –العب الهالل سابقاً

8- رواية عربية )م(
9- ينظر  –مكتشف التلسكوب 

10- حــروف متـشـابهـة  –نقـاش )م(
 –وكالة األنباء الفرنسية

11- عتب  –علة 
12- فلم عن القراصنة

ـ ـ

7- يـــــدفع لـلعــــروس  –نــظــــريـــــة علـمـيــــة بــــاسـم
صاحبها

8- رياضة الرمي بالقوس )م(  –نراك
9- أحصل  –امللكي األسباني

10- وأدوا  –ال إله
11- العب املنتخب سابقاً

12- كـلـــمـــت سـلـــيـــمــــــــان  –بــــــــونــــــــر )مـــبـعـــثــــــــرة(

1- ممثل دور الهجرس بن كليب
2- العب أملاني  –مدافع أرجنتيني

3- يجعلها سنة )م(  –جمع بارجة )م(
4- فمي )مبعثرة(  مياطل  –نصف نامت

5- فلم لنبيلة عبيد
6- مملكة قدمية  –أداة للسؤال

اعداد/ حازم الباوي

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

هـنـــاك مـن يـــراقـب تـصـــرفـــاتك ويـتـــربــص بك. كـن حـــذرا
فـمــركــزك يف خـطــر. عـــائلـيـــا، تلـبـي دعــوات االقـــارب بعــد
انـقـــــــطــــــــــــاع طــــــــــــويـل بـــــــــســــبــــب املـــــــــشــــــــــــاغـل طــــبـعــــــــــــا. 

علـيـك ان حتـتــــرس مـن املــتحــــدّثـني الـــسّـــــريعـني الــــذيـن
يـريـدونك ان تـستـثمـر يف مـشـروع مـا .أنت األفـضل لتـرك
مـالك يف مكـان آمن . سـوف تنـتهي األخطـار إلى اخلـسارة
ـــــــــــــــــة . ـــــــــــــشــخــــــــــصـــــــيّ ـــــــــــــــــى عــالقـــــــــــــــــاتــــك ال ـــــــــــــــــز عــل ـ.ركّ ـ ـ ـ ـ

فـتـــرة غـيـــر مالئـمــــة لعقـــد الــصفقـــات، اجّل مـــا يحـتـمل
الـتـــأجـيل . عــــائلـيـــا، حتـمل هــــذه الفـتـــرة مــشـكلــــة علـــى
الـصـعيــد االســري. احلل يف مـتنــاولـك لكـن املهـم ان تقــرر

بت املوضوع. 

لن تكـون لديك أيـة صعوبـة ماديـة. ستستكـشف يف نفسك
دوافـع تــــظـهـــــــر فـجـــــــأة لـــتـحـــــســـني تـقـــــــدمـك الـفـكـــــــري. 

 ال تتماد كثيـرا يف تعاطيك مع املسـؤولني فقد ال يروق
لـهم ذلـك. خالف مع احــد االصــدقــاء سـيكــون الـسـبب يف

تأزمه. قلقك الدائم لن يزيد االمور اال تعقيدا. 

فكر مـليا واعترف باخـطائك فاالعتراف بـاخلطأ فضيلة.
عــاطفيـا، حـاول ان تفـصل بني امـورك املهـنيـة والعــائليـة،
امـا يف مـا يـتعلق بــاحلبـيب فــانت مـدرك متـامـا اهـتمـامه
ـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــانـــــــبــــك.  ـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــوف ال ـواســـــــتــعـــــــــــــــــداده لــل ـ ـ ـ ـ

متـيل الــى تــوسـيع رقعــة نـشــاطــاتك فــاملـشــاريع الكـثيــرة
والـنــشــاط مــوجــود. عـــائلـيـــا، خالفــات حــول مـيــراث قــد
تــتـــطــــــور. اخــبـــــــار بعــيــــــدة حتـــمل الــبـهجـــــــة لالســــــرة. 

تـعيـش جتــارب عــديــدة حـيث سـتمــر بـفتــرات إيجــابيــة ، بنــاءة
وملـيئـة بـالـشغف و احلـركــة ، أنت مـولـود مـتحفـظ بطـبيعـتك
حتـــســن اســتغـالل الفــــرص و مــثــــابــــر يف أهــــدافــك ، يجــب أن
تـستفـيد مـن هذه الفـترة ألن أي مـشروع أو خـطوة تـقدم علـيها
ســــــــــــــتــــحـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــنــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري.
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

كن حـذرا مـن نظــرات النــاس اليـك وال تقم بــاي تصـرف
يـثيــر الــشكــوك من حــولك. عــاطـفيــا، احلب يف طــريقه
اليك ال تفقـد االمل الن احلظ يخبئ لك اخـبارا سارة. 

مكــافــأة مـــاليــة سـتحـصل علـيهــا ومـشــروع سفــر يلــوح يف
االفق، خـفف من الـعصـبيـة. عــاطفيــا، هنـاك آمـال كـثيـرة
ســوف تتحقـق ولكن ال بـد من ان تـتنــازل قليال عـن بعض
ـحـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك.  ـ ـ

لم الـعجلة ايهـا احلمل? كن صبـوراً ودع الوقـت يحقق ما
عجـز تـسـرعـك عن امتــامه. قـد تـضـطـر الـى تـأجـيل امـر

مهم بسبب حدث عائلي يشغل بالك. 

ال تـلعب بــالنــار ايهـا احلـسـاس الـرقـيق، النك لـن تكـتفي
بـحـــــــرق اصـــــــابـعـك فـحـــــســـب بـل ســـتـــــشـعـل اعــــصـــــــابـك
واسـتقــرارك، انـت نــسخــة طـبق االصل عـمـــا تعلـمـته مـن

اهلك. فلماذا يستغربون ما تقوم به? 

استراحة املدى

بانكوك : بعد عام ونصف العام على
مـوجة تسونامي الـتي اجتاحت بعضا من
اجمل منتجعات تـايلند البحـرية، يتدفق
الــســـائحـــون مـن جـــديـــد إلـــى شـــواطـئهـــا

الرملية.
وقــــــالــت ســــــواالي بــيــنــبــــــراداب املــــــديــــــرة
االقليميـة للسلطات السيـاحية يف تايلند
"ان الـسيـاحـة استعـادت حيـويتهـا عمـومـا
مـنــذ تــشــريـن االول املــاضـي يف االقــالـيـم
الـتـي اجـتـــــاحهــــا تـــســــونــــامــي. وال يعــــود
السـائحون مـن اوروبا فقط امنـا من آسيا

عمان : اسفرت اعمال احلفريات التي تتوالها دائرة
االثار العـامة االردنـية يف مـوقع "ام اجلمـال" يف محافـظة
املفـرق )شمال-شـرق( عن اكتشـاف مبنـى سكني يعـود إلى
احلقبة االموية )661-750 ميالدية(، وفقا ملصدر رسمي.

ونقلت وكالـة االنباء الرسمـية عن مدير اثـار املفرق ناصر
خصـاونة قـوله االحـد املاضـي ان فرق الـتنقيـب "تسـتكمل
حـــاليـــا اعمــال الــصيــانــة يف مــرحلـتهـــا الثـــالثــة لـلمـبنــى
االمـوي بـاشـراف مهنـدسني اخـتصـاصـيني لتـرميـم بعض

اجلدران االيلة للسقوط".
واضـاف "بعد استكمـال مشروع التـرميم والصيـانة، سيتم
تـــشغـيل املـبـنـــى لــيكـــون مـــركـــزا لـــزوار مــــوقع ام اجلـمـــال
االثــري" مــشيــرا إلـــى املبــاشــرة بــانـشــاء وحــدات خـــدميــة

للموقع من اجل حتسني بنيته التحتية".
يشـار إلى ان مـوقع "ام اجلمـال" االثري يحـوي 15 كنيـسة
وكـاتــدرائيـة وتـبلغ مـســاحته حـوإلـى 100 هـكتـار مـسجلـة

باسم دائرة االثار العامة.
ومحـافظـة املفـرق، شـبه الصحـراويــة، هي االكبــر مسـاحـة
يف االردن حـيــث انهــــا تـــشـكل حــــوإلــــى 30% مـن مـــســــاحــــة

اململكة.
ويف االردن الكثير من املواقع االثرية التي تعود إلى حقب

زمنية عديدة.

ذوقــك يف اخـــتـــيــــــــار األلــــــــوان
عــنـــــــوان شـخــــصــيــتـك، فـال
تـصــابـي بـــامللل إذا وجــدت
لــــونـــــاً معـيـنــــاً مـكــــرراً يف
خـــــزان أكـثـــــر مـن مـــــرة:
ـــــــــــــــــــر عــــــــن ألنــه يــعــــــــب
شخـصيتك، فاخلبراء
يــــــــؤكــــــــدون أن املــــــــرأة
الـرومـانــسيـة احلـاملـة
لهــا ألـــوان البـــاستـيل
الـنــاعـمــة مـن أصفــر
الـكــنـــــــاري وأخــــضـــــــر
الـــبــــــســـتــــــــاج ولـــبـــنـــي
الـــسـمــــاء الــصــــافـيــــة.
واألنــثــــــى الــتــي متـــيل
إلــــى الـــظهــــور تــتخـيــــر
ألوانـاً صارخـة متـوهجة
كالنار ومشعة كالفوشيا..
وتلك الــرقيقـة يــستهـويهـا
ــــــــــــدانـــــتـــــيـل ــــــــــــر وال احلــــــــــــري
والـشـيفــون.. والـعمـليــة تفـضل
الكتـان واجلينـز واألقطـان بـشكل

عام.

ـ
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بكني : شهدت سنة الكلب القمرية بحسب التقومي
الـصيـني هــذا العــام ارتفـاعـا نـادرا يف األعـراس والـزواج

طبقا لـلمعتقدات الصيـنية احلديثـة.وذكرت صحيفة
"سـان فـرانـسيـسكـو كــرونيـكل" أن سنـة الـكلب، الـتي

بــدأت يف 29 كــانــون الثــانـي وتنـتهـي يف 17 شبــاط،
تـــشــمل تـــــاريخـني يـــشـيــــران إلــــى بــــدء الــــربــيع

القـمـــري، وهـــو يف الـتقـــالـيـــد الـصـيـنـيـــة يعـنـي
الثـــروة اجليــدة والــسعــادة الـــزوجيــة.وبـسـبب

هــذا االعـتقــاد القــدمي تــزدهــر األعــراس يف
الصني وكـوريـا اجلنـوبيـة وبني اآلسيـويني

األمـريـكيني يف الـواليـات املتحـدة.وتـعني
السنـة الثروة اجليدة ليس للمتزوجني
اجلدد فقط، بل للمصورين واملطاعم

يف منـطقة سـان فرانـسيسكـو، حيث
ارتـفـعـــت أعـــمـــــــال هـــــــؤالء

بنسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
30 %.وستـسـتمــر سنـة
2006 القــمـــــريـــــة 385
يومـاً، وهو حـدث تكرر
11مـــــرة مــنــــــذ القـــــرن

221 قــبل املــيالد، وكـــــانــت
آخــر مـــرة سجل فـيهــا يف عــام

1944.

ـ ـ

يف الصني.. ارتفاع ملحوظ 
بالزواج يف سنة الكلب 

اكتشاف موقع يعود إىل احلقبة
األموية شامل األردن

لكل شخصية لوهنا املميز

لكـن كل شـيء قـــد اعـيـــد بـنـــاؤه واضـيفـت
إلـــى الفـنـــدق 350 غـــرفـــة جـــديـــدة، وذلك
عائـد يف جزء منه إلى احلوافـز الضريبية
والــتـــــسهـــيالت االخـــــرى الــتــي قـــــدمـــتهـــــا
الـــــسلـــطـــــات إلــــــى الفــنـــــادق الـــثالثــني يف

املنطقة.
امـــــا فــنـــــدق ســـــوفــيــتل مـــــاجــيـك الغـــــون
ريــــســـــورت الـــــذي كـــــان واحـــــدا مــن افخــم
فـنـــادق مجـمـــوعـــة اكـــور الفـــرنــسـيـــة، فلـم
ينـصــرف بعــد إلــى اعــادة الـبنــاء التـي لن
تـبــــدأ اال يف آب. وقـــــد لقــي 214 شخــصــــا
مــصـــــرعهــم يف الفـنــــدق املـــــؤلف مـن 319

غرفة.
وقــــــــد تـــبــــــــددت اخملــــــــاوف مـــن حــــصــــــــول
تــســـونـــامـي جـــديـــد، كـمـــا تـــؤكـــد نـــافـــارات
راتيواتـانابـونغ التي تـسجل احلجوزات يف
فندق ناكـامندا ريسـورت يف منتجع كرابي

الذي دمره تسونامي.
واضـافت "كـانت احلجـوزات كامـلة تـقريـبا
لالشهر الـثالثة االولى، وتلقـينا حجوزات

للفصل املقبل".
وخالفا لـصورة االنبعـاث من حتت الـدمار
التي تـعطيـها املـواقع الـسيـاحيـة االخرى،
مــا زالت جـزيـرة )يف يف( تــرزح حتت وطـأة
االزمة التـي خلفها تـسونـامي. ويف جميع
انحـاء منطقـة كرابـي التي تـشكل )يف يف(
جــــزءا مــنهــــا، سـجلـت عــــودة الـــســــائحـني
ارتفـــــاعـــــا بلـغ 130% يف االشهـــــر الــثالثـــــة
االولــــى مـن الـــسـنـــــة، اي اقل بـكـثـيــــر مـن

املناطق االخرى.
وهــــــــــذا يـعــــنــــي ان عــــــــــدد الــــــــســــــــــائـحــــني
التــايلنــديني اسـتمــر يف التــراجع مقـارنـة
مـع الفتــرة نفـسهـا، بـسـبب اخملــاوف علـى
مـا يبـدو من جتــدد تسـونـامي يف االمـاكن
الـتـي قـضــى فـيهــا اكـثــر مـن 700 شخـص

نحبهم.

لكن وصـول السـائحني إلـى هذه اجلـزيرة
ارتفع مـنـــذ ذلك احلـني بـنــسـبـــة 275% يف
االشهــر الـثالثــة االولـــى من هــذه الــسنــة،
مقـارنة بـالفتـرة نفسهـا من العـام املاضي،
وبلغ عـددهم 640 الفـا و300 شخص، كـما

ذكرت السلطات السياحية يف تايلند. 
وتغطـي االشهر الثالثـة االولى من الـسنة
جـــزءا مـن املـــوسـم الــسـيـــاحـي يف تـــايلـنـــد
الــذي يبـدأ يف تـشـريـن الثـانـي وينـتهي يف

اذار.
وحفـــــز هـــــذا االزدهـــــار الـــسـيـــــاحــي علـــــى
انــــطالق ورشـــــة بــنــــــاء ال تقــتـــصــــــر علـــــى
تصليح مـا تهدم، بل تـرمي إلى زيـادة عدد
االســـــرة يف الفـنـــــادق علـــــى امل حــصــــول

ازدهار سياحي.
ويف مــنــتـجع كــــــاو الك الـــبحــــــري الــــــذي
حلقت به اضـرار بـالغـة، تتـوقع الـسلطـات
الـسيـاحـة بنـاء خـمسـة االف غـرفـة فنـدق
قبل نـهاية الـسنة اجلـارية. وقد يـتضاعف
هـذا الرقـم العام املقـبل، ويرفع عـدد غرف
الفنادق إلى ما يفوق الـ 5600 غرفة كانت

متوافرة يف هذا املنتجع قبل تسونامي.
وذكـــر بـــرابـــورت كـــوربـيـتــش املـــديـــر العـــام
لفــنـــــدق كـــــاو الك الغـــــونـــــا ريــــســـــورت ان
"الســائحني الغـربـيني، ومـن بيـنهم االملـان
والسـويديـون والسـويسـريون، يعـودون إلى
كــــــاو الك. وبـلغــت حــــــوإلــــــى 60% نــــســبــــــة
العـائــدين مـنهم مقـارنـة مع عـددهـم قبل

تسونامي".
وقـال "اضـافـة إلـى املـمتلكــات التي دمـرهـا
تــســـونـــامـي، فـــان وافـــديـن جـــددا يـبـنـــون

فنادق" لم تكن موجودة من قبل.
ولــم يعــــد فـنــــدق كــــاو الك الغــــونــــا )115
غـرفـة( سـوى خـراب بعـد مـرور تـسـونــامي
الـذي ادى إلــى مصــرع ستــة من مـوظـفيه

وعشرين سائحا اجنبيا.

ايضا". وتتوقع ان يعود عدد السائحني يف
تــايـلنــد إلــى مــستــويــاتـه التـي بلغهــا قـبل

تسونامي.
وقــد اسفــر تـســونـــامي يف 26 كــانــون االول
2004 عـن مقـتل 5400 شخـص يف تــايـلنــد
كـــان نــصـفهـم مـن الــســــائحـني االجـــانـب.
وعلـــى مجـمل ســـواحل احملـيــط الهـنــدي،
لقي حوإلى 220 الف شخص مصرعهم.

واجــتــــــاح تـــــســــــونــــــامــي اجـــمل املــنـــــــاطق
الـسيــاحيــة يف جنـوب تــايلنــد، وخصـوصـا

القسم االكبر من جزيرة فوكيت.

القاهرة : اصدرت سوزان السيـــــــــــاح يتدفقـــــــون جمـــددا إىل تايالنـــــد
حــسـن رئـيــســـة الـتلـيفـــزيـــون
قــراراً بتــوحيـد لــون شعــر كل
مـــــذيعـــــات القـنــــاة الـثــــالـثــــة
بحـيث يكـون األسـود هـو لـون
الـشعـر الـرسمـي للقنـاة، ولن
تــــظـهــــــــر اي مــــــــذيـعــــــــة عـلـــي
الـشـاشـة اال بعـد تـنفيـذ هـذا

القرار.
ويقـول عـادل املـصــري رئيـس
القـنـــــاة الـثـــــالـثـــــة : الـبـنـــــات
املـصريـات مشـهورات بـالشـعر
االســـــود ومــــــذيعــــــات القــنـــــاة
الثالـثة مش لـبنانيـات لذلك
يــجـــــــب أن يـــــــتـــــــمـــــــــــــســــكـــــــن
مبالمحـهن الـشـــرقيــة.جتــدر
االشـــارة الـــى أن صـــدور هـــذا

ـ

قناة مرصية توحد لون شعر مذيعاهتا
القــــــرار قــــــد القــــــى
ـــــــــــــوالً مـــــن كــل قـــــب
املــذيعــات، وغــضب
بعــض املـــــذيعـــــات
مــــثـل جــــيـهــــــــــــان
سلـيمان، وأميمة
طـــــنـــــــطــــــــــــاوى ،
وسحــــرعـبــــــاس،
وهــــنـــــــــــاك مــــن
طلـبت فــرصــة
ـــــــــــــي ال حـــــــــــــت
يــحـــــــتـــــــــــــــــــرق
شـعــــــــــــرهــــــــــــــا
وتــعـــــــــــــــديـــل
شـــكــلــهـــــــــــــــــا
حتـى تظهر

بالشكل الالئق. 
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مدريد: حصلت املمثلة اإلسبانية جيرالدين
تــشـــابلـن )62 عــامــا( ابـنـــة الفـنــان األسـطــوري
تـشــارلي تـشـابـلن علــى امليــداليـة الـذهـبيــة من
األكــــادميـيــــة اإلسـبــــانـيــــة للـــسـيـنـمــــا تقــــديــــرا
ملـــشــــوارهـــــا الفـنـي الــــذي اسـتـمـــــر عقــــودا مـن

الزمـان. وشاركت جيـرالدين تشـابلن يف عدد
من األفالم اإلسـبانـية املـعروفـة حتت قـيادة
رفيق دربـها اخملـرج الكبيـر كارلـوس ساورا،
ومـن بــني األفالم الـتـي قـــدمـــاهــــا معـــاً "ذا
جاردن أوف دياليتـس" و"آنا آنـد ذا وولفز"
و"ريــــز رافـنــــز".كـمـــــا ظهــــرت جـيــــرالــــديـن
املولـودة بالـواليات املتحـدة وتعيش حـاليا

ابنة تشابلن حتصل عىل ميدالية
ذهبية تقديرا ملشوارها الفني

يف ســـــــــــويـــــــــســـــــــــرا يف أفـالم
إســـبــــــــانـــيــــــــة أخــــــــرى وكــــــــان
أحـــــــدثهــــــا مــن إخــــــراج راي
لـــــــوريجــــــا وإنــيــــس بــــــاريــــس

ولكنهما لم يعرضا بعد.

بعد عام ونصف العام على تسونامي

اعداد/املدى


