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أفقيا:
1ـ ممثــل مرصي لــه عدة أفــام  من الجيل 

القديم.
2ـ مخرج مرصي أخرج عدة أفام منها طيور 

الظام ـ ُمعظم.
3ـ اعمل معروف )معكوســة( متشــابهانـ  

نصف كلمة تدير )معكوسة(.
4ـ حتمي)مبعرثة( ـ عزمية وإرادة ـ ثلثا كلمة 

قو.
آلهة )معكوســة( ـ مضت )معكوسة( ـ  5ـ 

تقرتف )معكوسة(.
6ـ زوجة)معكوسة(ـ للمنادى البعيدـ  طابور.

7ـ متشــابهان ـ واحد باإلنجليزيةـ ماركة 
سيارات )معكوسة(.

8ـاالسم االول لفنان مرصي ـ متشابهان. 
أنــواع  مــن  ـ  وفــر  ـ  متشــابهان  9ـ 

الرياضة)معكوسة(. 
ـ  ـ فدية )معكوسة(  10ـ سباق ســيارات 

مكان مرتفع عن األرض ـ)معكوسة(.
11ـ لحنا )معكوسة( ـ البرش )معكوسة(.

عموديا:
1ـ ممثلــة مرصيــة قديرة لها عــدة أفام 

ومسلسات ومرسحيات منها العيال كربت. 
2ـ لقــب يطلق عىل رئيس جنــوب إفريقيا 

الراحل ـ مشابهة.
3ـ عاصمة أوروبية ـ مرادف طوى. 

4ـ منطقة يف الســعودية )نكــرة( ـ لقب 

شاعر كولومبي راحل حاز عىل جائزة نوبل لآلداب.
5ـ مشابهه.

6ـ أداة نفي وجزم ـ مدينة مرصية )نكرة(.
7ـ ممثل هندي مشهور ـ رئيس دولة باللهجة 

املرصية.
8ـ من أشهر املساجد يف السعودية يصيل فيه 

الحجاج  أثناء الحج.
9ـ منطقة يف ذمار.

10ـ مراســلة قنــاة الجزيــرة يف أمريكا ـ 
مشابهه.

11ـ رئيس رويس راحل ـ لقب العب إســباين 
يلعب لفريق اتلتيكو مدريد.

الكلمات المتقاطعة

كو
دو

سو
ال

حل العدد المايض

كن صبــورًا يف كل يشء حتى يف الوجع وقل »الحمد لله« 
فكم من صدٍر ضاق ثم برحمة الله اتسع.

ال تحزن عىل دنيا أولها بكاء.. وأوسطها عناء.. وآخرها فناء 
..واعمل ألخره أولها لقاء ..وأوسطها عطاء ..وآخرها بقاء .

لتكن روحك جميلة مهام تضخمــت يف قلبك األحزان ، وال 
تتوقف عن العطاء ، وامنح ابتســامتك  للجميــع.. نبيك رسًا، 

ونضحك علنًا، تلك هي النفوس الواثقة بالله .
ال تفقد صربك فاألشياء الجميلة تأيت بعد صربٍ جميل .

حل العدد المايض

كن صبوًرا

إعــالن فقــدان
¿يعلن المواطن/ عبدالله حســين أحمــد النوبي، وكيًا عن ورثة عبدالصفي ســعيد صالح 
العامــري, عن فقدان التالي: ملف أرض واقعة في منطقة الرباط وحدة رباط بن علوان بمســاحة 

قدرها 120×120 باسم عبدالصفي سعيد صالح العامري صادر من الهيئة العامة لألراضي والمساحة 

والتخطيط العمراني م/لحج. وقد أبلغ المذكور أعاه شرطة أمن تبن بالمفقودات المذكورة.  

إن الجميع يحاولون أن يطورون ذاتهم ويطورون شــخصيتهم ، فعليكم جميعًا أن تثقوا 
بشــخصيتكم أواًل وبعدها سوف يتم عكس شــخصيتك عىل من حولك وهنا سوف أرشح لكم 
كيف تقومون بتطوير ذاتكم وبناء شــخصيتكم. إن الناس من حولنا يحكمون علينا من خال 
سلوكنا الظاهري ، إنهم يعاملوننا بعد أن يرتجموا حركاتنا ونظرات أعيننا بل وطريقة كامنا ، 

فكل ما يصدر عنك ‘ إما أن يكون لك أو عليك .
وتقدير الناس لك هو ملدى ثقتك بنفســك، فإن كان صوتك مرتعشًا، وحركات يديك مهتزة، 

وعضات وجهك متجهمة منســدلة وعيناك متســعتان، 
ورجليك تهتزان، فاعلم أن ذلك يشــر إىل شخصية ضعيفة 
مهتزة غر واثقة. أو اليد أو اللوازم اللفظية، كتكرار كلمة ) 
مثًا نعم أو يعني .. ( كلها تشر إىل شخصية غر ناضجة . 
والواقع املشــهود يقول إن النجاح يف بناء الشخصية 
القوية ال يأيت إال مبواصلــة الجهد واملثابرة . لذا فإنه يجب 
أواًل أن تشــعر بأنك شــخص له قيمة حتى يشعر اآلخرون 

بأهميتك .
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