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أفقيا:
1ـ ممثــل مرصي كبري  اشــتهر يف املسلســات 

والدراما منها ليايل الحلمية

2ـ برنامــج يقدم يف قنــاة العربيــة ُيناقش فيه 

األوضاع العربية

3ـ موارث )معكوسة( ـ ثلثا كلمة حيايت)مبعرثة( 

ـ قلة نوم

4ـ ماهر)معكوسة( ـتوجد يف جسم اإلنسان

5ـ ضعف وقلة حيلة ـللتعريف )معكوسة(

6ـ متشــابهان مرادف جسم)معكوسة(ـ مرض 

يصيب اإلنسان

7ـ ماركة زيوت سيارات ـ العذاب

8ـ ُيطلق عىل الشــخص املصــاب مبرض جلدي 

)معكوسة(ـ يتناهى باألخرين

9ـ متشابهان ـ قمة الجبل ـ إنسان خيايل

10ـ ثلث كلمة صيت ـ مرادف تحصل ـ 

11ـ دولة  ـ زال ـ يطلق عىل أقارب امللك

عمودي
1ـ من شهداء املقاومة الفلسطينية

2ـ ُقطعــت عليــه جميع املنافذـ  من األســواق 

الشعبية يف محافظة تعز

3ـوالية أمريكية)معكوسة(

4ـ نصف كلمة اركب ـ عاصمة أوروبية

5ـ كلمة بان وظهر ـ أجدادنا السابقون

6ـ نادي كرة قدم برازييل ـ معاهدة

 7ـ من أنواع البكاء ـ متشابهان

8ـ متشابهان ـ من أفام الفنان الكبري عادل امام

9ـ من علامء الفاسفة اليونان ـ متشابهان 

10ـ متشابهان ـ رضجه

11ـ منطقة يف القاهرة)نكرة( )معكوسة( ـ نشف 

)معكوسة(ـ متهالك

الكلمات المتقاطعة

كو
دو

سو
ال

حل العدد المايض

حمل جحا إوزة مشــوية إىل األمري، وغلبه الجوع ورائحة الشواء 
يف الطريق، فأكل إحدى رجليها، ثم وضعها بني يدي األمري، فسأله عن 

الرِّجل الناقصة أين ذهبت!
قــال: مل تذهب إىل مكان، وإمنا اإلوز كلــه برجل واحدة يف هذا 
البلد. ثم تقدم باألمري إىل نافذة القرص وأشــار إىل رسب من اإلوز قائم 
عىل قدم واحدة كعادته يف وقت الراحة، فدعا األمري بجندي من حرسه 
وأمره أن يشــد عىل رسب اإلوز بعصاه، وما كاد يفعل حتى أرسع اإلوز 

يعدو هنا وهناك عىل قدميه.
قال األمري: أرأيت؟ إن إوز هــذا البلد أيًضا خلق بقدمني ومل يخلق 

بقدم واحدة!
قال جحا: مهًا أيها األمري، لو شــد أحد عىل إنســان بهذه العصا 

لجرى عىل أربع!

حل العدد المايض من طرائف جحا

تقع بحرية وادي الوشوايش عىل بعد 15 كم من مدينة 
نويبع يف جنوب ســيناء، ويقصدها السياح بغرض القفز 

واالستشفاء.
وُتعد منطقة وادي الوشوايش من كنوز جنوب سيناء 
املخفية، وهي عبارة عن منطقة تكونت بفعل الطبيعة، حيث 
تجمعت مياه الســيول وأمطار الشتاء، وتظهر بها األشجار 

التي تنمو من باطن الجبال بشكل مذهل ورائع.
وتتميز بحرية وادي الوشــوايش بدفئها طوال العام، 
كام أطلق عليها اســم »وادي الوشــوايش« نتيجة للصوت 

الذي تسببه الرياح عند اصطدامها بالجبال.
والبحرية أشبه بحامم سباحة طبيعي يتوسط الجبال، 
ما يضفي ســحرًا خاصًا عىل تجربــة فريدة من نوعها يف 

أحضان الطبيعة.
وتتمثــل أبرز تجربة يف تســلق الجبــل والقفز إىل 

البحرية التي تتميز بلونها األخرض. 

بحرية �سرية يف قلب �سيناء كنز خمفي

�إعالن ق�ســـــــائي
تنظر محكمة حديبو وقلنســية االبتدائية الدعوى الشــخصية رقم )8( لســنة 1443هـ املرفوعة من 
املدعية/ فاطمة ســعد أحمد محمد بــن عقيل ضد املدعى عليه/ حمدان محمد حســني العامري )مجهول 
العنوان( واملتضمنة بطلب فســخ عقد نكاحها من عصمة املدعى عليــه للغيبة وعدم اإلنفاق، وعىل املدعى 
عليه الحضور إىل املحكمة يوم الثاثاء 13 َصَفــر 1443هـ املوافق 21 /9 /2021م للرد عىل الدعوى ما مل 

فإن املحكمة تقوم بالسري يف نظر الدعوى وفًقا للقانون.

القايض/ أحمد عوض أحمد الطمبالة 
رئيس محكمة حديبو وقلنسية
محافظة أرخبيل سقطرى


