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أفقيا:
أمرييك قام ببطولة فيلم )عمر  1ـ ممثل 

املختار(.
2ـ مرادف طرائف ـ مرادف نفس.

3ـ عجل )مبعرثة( مرادف أحرض ـ مرادف 
شك.

4ـ مرادف عاىن وكابد ـ مرادف كراس.
5ـ للتفســر )معكوســة(ـ  مرادف ُمرـ 

مرادف َسَحَب.
6ـ مرادف مصباح ـ مرادف مصيبة.

7ـ مرادف محنة ـ مرادف خفق القلب.
8ـ مرادف درر ـ مرادف إجابة.

9ـ مرادف أبـ  مرادف نوعـ  متشابهان.
10ـ مرادف سارق ـ غر متعلم ـ مرادف 

تكلّف.
11ـ مرادف يرضب ـ مرادف مترن.

عموديا:
1ـ ممثلــة أمريكيــة مــن أفالمهــا 

)القراصنة(.
ـ مرادف  والد  ـ مرادف  2ـمرادف ِصنف 

استمر.
3ـ بانــت عن زوجهــا وتركته ـ عكس 

نساء.
4ـ مرادف حب ـ مــرادف رضرـ مفرد 

مواد )معكوسة(.
5ـمن أنواع الزهور ـ مرادف هجرة.

6ـ مرادف ظهر وبان ـ مرادف ُسمعه.

7ـ مرادف حزن ومشقةـ دولة عربية.
8ـ متشــابهانـ  مرادف حكومةـ  مرادف 

ترايض.
9ـ مرادف يشوه ـ مرادف سكب.

10ـ مرادف يتناقشون.
11ـ مرادف مسوّغ ـ مرادف صعب.

الكلمات المتقاطعة
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حل العدد المايض

 رآه الطحــان يأخذ من ُقفف الناس ويضع يف قفته، 

فصاح به: ما هذا يا جحا؟

قال جحا: ال تؤاخذين فإنني رجل أحمق.

قال الطحان: لو كنت أحمق ألخذت من قفتك ووضعت 

يف قفف الناس!

قال: ويحك! أنا أحمــق واحد، ولو صنعت كام تقول 

لكنت أحمقني!

حل العدد المايض من طرائف جحا

اكتشفت امرأة أسرتالية أنها ربحت جائزة ضخمة 
يف اليانصيب، بقيمــة 3.5 مليون دوالر، بعد أن قرأت 
منشــوًرا عىل فيس بــوك حول جائزة مل يســتلمها 
صاحبهــا، حيث اشــرتت تذكرة اليانصيــب من أحد 
املتاجر، لكنها مل تتحقق من النتائج عند صدورها، ومل 
تعلم بفوزها حتى قرأت املنشور، لتتفاجأ بأنها الفائزة 

بعد تحققها من بطاقتها.
وتقول السيدة التي مل يتم الكشف عن اسمها »مل 
يكن لدي أي فكرة عىل اإلطالق أنني الفائزة، لقد رأيت 
بارجو كوميونيتي عىل فيس  منشــورًا عىل صفحة 
بوك، يقول إن شــخصًا ما قد فاز بالجائزة الكربى يف 
سحب »سيت فور اليف«، لكنهم مل يتمكنوا من العثور 

.UPI عليه«، وفقا ملوقع

وأضافت »كان الجميع متحمســني للغاية، ولذلك 
اعتقدت أنه من األفضل أن أتوجه إىل الرشكة للتحقق 
مــن التذكرة الخاصة يب أيضا. وعندما قمت مبســح 

تذكريت، أخربوين أنني الفائزة بالجائزة الكربى«.
وعن الفوز بالجائزة، قالــت »ال أتذكر حقيقة ما 
حدث بعد ذلك. لقد أصبح ذهنــي فارغا من الصدمة. 
تحركت ساقاي يف حالة اهتزاز، واضطررت إىل حمل 
نفيس بتثاقــل. لقد عملت يف وظيفــة مرهقة حًقا 
لعقود، وأعتقد أنني أوشــكت عــىل االنتهاء من ذلك. 
أول يشء ســأفعله هو التقاعد من العمل، وسأتربع 
ببعض املــال للجمعيات الخرية، وافكر بقضاء عطلة 

يف الخارج«.

بال�صدفة.. اأ�صرتالية تفوز بجائزة يان�صيب قيمتها 3.5 مليون دوالر


