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القوس

العقرب

الميزان الحمـل

االســـد

الثـــور

أفقي وعمودي:

1 - رئيس تحرير صحيفة بحرينية.

2 - وكالة أنباء – من األرقام.

3 - رئيس تحرير صحيفة بحرينية – حرف جزم.

4 - من األسماء – متشابهان.

ض. 5 - للنداء – حرَّ

6 - التراب )م( – متشابهان.

7 - لكل موظف – من العمالت )م(.

8 - للزراعة – من مصادر المياه – خاصتي.

9 - الحب )م( – من الحشرات )م(.

10 - يشي – ممثلة مصرية.
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العمل.  في  أمامك  تقف  التي  العقبات  من  العديد  تتخطى   [
كن واقعيًا وال تعط الحبيب وعودًا ال تستطيع تنفيذها.  

تحقيق  ع��ن  ويبعدك  يحبطك  العمل  ف��ي  موقفًا  ت��دع  ال   [
أحالمك. ال تكن عنيدًا وفكر في وجهة نظر الحبيب.  

]  يتم ترشيحك في العمل إلى منصب جديد لطالما تمنيته. 
تعبت كثيرًا من انتظار الحبيب دون جدوى. 

له  يسبب  مما  بأخطائه  العمل  زم��الء  أح��د  اليوم  تواجه   [
التوتر. ال تفرض رأيك على الحبيب واستمع إليه.  

]  صفقة رابحة تحصل من خاللها على العديد من األرباح 
للشركة. الحبيب يتجاوب معك فكن لينًا معه. 

أن  فحاول  المقبلة  الفترة  خالل  العمل  من  الكثير  أمامك   [
تستريح. اعط الحبيب المشاعر التي يستحقها.  

المستقبل.  إلى  وانظر  الماضية  العمل  أخطاء  في  تفكر  ال   [
الحبيب خدعك بإخفائه الكثير من األمور المهمة.  

] كن حريصًا على كل كلمة تقولها قد تؤخذ ضدك. ال تهمل 
مشاكلك مع الحبيب وأوجد لها حلواًل سريعة.  

] ال تتباهى أمام اآلخرين في أمور ال تعرف بها. حدد حقيقة 
مشاعرك تجاه من تحب وماذا تريد منه.

] تعلم كيف تسيطر على أجواء العمل. كبرياؤك يمنعك من 
االعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك.  

ضدك.  تكون  قد  أوراق  أية  توقع  أن  قبل  اليوم  ح��ذرًا  كن   [
الحبيب يعاني من إهمالك له كن أكثر رفقًا به.  

مشروعك  في  دعمك  على  ق��ادري��ن  أشخاص  عن  تبحث    [
الجديد. ال تكن كثير التذمر واقبل الحبيب كما هو.

25 ديسمبر/ كانون األول 
الوحدة  دع��اة  أحد  البيان«،  »أمير  أرس��الن  شكيب  مولد   -  1869  @
راود  أب��رز  من  وه��و  عربية،  جامعة  إنشاء  إل��ى  دع��ا  من  وأول  العربية، 
أكبر  وص��اح��ب  االستعمار،  ض��د  الوطني  التحرر  وزع��م��اء  اإلص���الح 
السندسية«  »الحلل  ومؤلف  واألحاديث،  والرسائل  المقاالت  من  عدد 

و«تاريخ غزوات العرب«.
@ 1926 - تولي اإلمبراطور الياباني هيروهيتو عرش اليابان خلفًا 

ألبيه يوشيهيتو. 
المغرب  ف��ي  االس��ت��ق��الل  ح��زب  ي��ؤس��س  بلفريج  أح��م��د   -  1943  @
ويدعو إلى استقالل البالد عن فرنسا، لكنه ينفى إلى جزيرة كورسيكا. 

بقيادة  فلسطين  ف��ي  ال��م��ق��دس  ال��ج��ه��اد  ق���وات  تشكيل   -  1947@
عبدالقادر الحسيني.

عرش  اعتالئها  منذ  لها  خطاب  أول  إليزابيث  الملكة  ألقت   -  1952  @
بريطانيا. 

@ 1974 - ضرب إعصار »تريسي« المدمر مدينة داروين بأستراليا 
مما أدى إلى تشريد تسعة آالف شخص ووفاة 65 شخصًا. 

وهو  شابلن،  سبنسر  تشارلز  اإلنجليزي  الفنان  وف��اة   -  1977  @
الرفيع  بفنه  العالم  شغل  ومخرج،  ومؤلف  ومسرحي،  سينمائي  ممثل 
الجنسية  رفض  أنه  غير  أميركا  في  زمنًا  عاش  المبدع،  التمثيلي  وأدائ��ه 
و«أض���واء  »ال��س��ي��رك«،  أف��الم��ه:  أش��ه��ر  م��ن  1954م،  سنة  األم��ي��رك��ي��ة 

المدنية«، و«الدكتاتور العظيم«. 
في  السادات  انور  المصري  الرئيس  يزور  بيغن  مناحيم   -  1977  @

القاهرة. 
@ 1979 - بدء الغزو السوفياتي ألفغانستان.

@ 1986 - اختطاف الطائرة العراقية رقم 163 المقلعة من عمان إلى 
بغداد وسقوطها بالقرب من مدينة عرعر شمالي السعودية. 

سفارة  إل��ى  يلجأ  نورييجا  الجنرال  السابق  بنما  زعيم   -  1989  @
الفاتيكان بعد اجتياح القوات األميركية لبالده.

ال��روم��ان��ي  ال��رئ��ي��س  أع����دم   -  1989  @
وزوجته  تشاوشيسكو  نيكوالي  المخلوع 
إيلينا رميًا بالرصاص بعد أن أدانتهما إحدى 
جرائم  بارتكاب  السرية  العسكرية  المحاكم 
القتل  بتهم  وأدي��ن��ا  اتهما  فقد  ال��دول��ة،  ض��د 
االقتصاد  ان��ه��ي��ار  ف��ي  والتسبب  الجماعي 
ال���ق���وم���ي وارت����ك����اب ال���ع���دي���د م���ن ال��ج��رائ��م 

األخرى.
كرئيس  منصبه  من  يستقيل  غورباتشوف  ميخائيل   -  1991  @

لالتحاد السوفياتي ويحّل االتحاد السوفياتي في اليوم التالي. 
روسيا  علم  ورف��ع  الكرملين  عن  السوفياتي  العلم  إن��زال   -  1991

مكانه.
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