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أفقيا:
1 - رئيس أرجنتيني ســابق من أصول  

سورية.
2 - عسل ـ أقاربهم )مبعرثة(.

3 - أنا باإلنجليزية ـ مــرادف ُدعابة ـ 
ثلث كلمة رعب.

4 – ُمربحة.
5 - ال يفهم شــيئاـ  ُتحســب للمرأة ـ  

للتخيري )معكوسة(.
6 - ُنبالغ ـ فتور وخمول.

7 - لقب رئيس جهــاز األمن الوقايئ 
الفلسطيني السابق ـ مرادف كف.

8 - يرشد ـ نقود )معكوسة(.
9 - حرف جر ـ مرض يصيب االنسان 

ـ عملة آسيوية.
10 – عقلة )معكوسة( ـ افرتاء.

عموديا:
1 - العب فرنــي يلعب لفريق ريال 

مدريد.
2 - ممثل مرصي شارك يف مسلسل 

العصيان ـ مرادف ديسكو.
3 - حرف موسيقي ـ منطقة يف تعز 

)نكرة(.
4 - مرادف ُلقية ـ مرادف يزغرد.

5 - إنصاف ـ بيت الغراب.
6 - مدينة يعقد بها املنتدى االقتصادي 

العاملي )معكوسة( ـ أداة استثناء.
7 - من أغاين الفنان محمد عبده ـ امرأة 

عاقة لزوجها.
8 - ضمــري للجمــع الغائــب املؤنث 

)معكوسة(.
9 - أمــن عام جامعة الــدول العربية 

سابقا ـ نصف كلمة يرحل. 
10 - ممثلــة مرصية لها عــدة أفالم 

ومسلسالت.
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إعــالن فقــدان
¿  يعلن المواطن/ عبدالباســط ثابت سعيد ناشر عن فقدانه لوحة معدنية تحمل الرقم: 
80422/ 2  خصوصي نوع الســيارة النترا فضي 2004 وعلى من يجدها االتصال على الرقم: 

773406561 أو 736178121 وله مكافأة مالية.

كن متفائال فأنت نســيج أفكارك ، إن أفكارنا التي يف داخلنا أما أن تكون ســبب بؤسنا وشقائنا 

أو ســبب سعادتنا وهنائنا فســالمة عقولنا واســتمتاعنا بالحياة  يتوقف أوال عىل طبيعة اتجاهنا 

الذهني وعظيم ان يسيطر االنسان عىل العامل لكن اليشء األعظم أن يسيطر االنسان عىل أفكار قلبه..

إن تفاءلت وتدربت عىل أن ترى الوجه املنري يف الحياه فإنك تســتطيع أن تحول ظالم الحياة إىل 

ضياء وإرشاق ..وليس املقصــود بالتفاؤل أن تغمض العن عن الحقيقة ، بل أن تعتاد يف واقعك عىل 

أن تنظر اىل االشياء  يف بهجة األمل وارشاقة الرجاء ال يف ظالم اليأس وحلكة القنوط .. وتذكر دامئا 

أن الشمس مهام حجبت اشــعتها بعض الغيوم  البد لها أن ترشق ومتأل الكون بنورها ودفئها وهناك 

دامئا يوم جديد فكن متفائال ..

كن متفائال...

كيف تتفوق يف املناق�سات الر�سمية؟

اإعالن ق�ســـــــائي
تنظر محكمة حديبو وقلنسية االبتدائية الطلب رقم 5 لسنة 1443هـ املرفوع من املدعية مقدمة الطلب/ نور زكريا 
عبدالله بن قبالن والتي تطلب حرص مرياث املتوفاة/ مريم عيل سعيد التي توفت عام 1981م م/سقطرى وفاة طبيعية 

وتركت الورثة الرشعين:
 1 - عامر سامل عامر بن نصيب - ابن املتوفاة

 2 - حليمة ثاين أحمد محمد الغثناين - ابنة املتوفاة
 وال وريث سواهام، ومن لديه أي عالقة أو اعرتاض عليه التقدم إىل املحكمة خالل مدة عرشين يوما من تاريخ 

النرش.

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

احرص عىل أن تكون متحمسًا للفكرة حتى تقنع اآلخرين.

احرص عىل أن يكون الشــخص الذي ســوف تتناقش معه عقالنيًا 

ومنطقيًا وال يقود النقاش بالرصاخ أو الضجيج.

قم بتحضري أطروحة صغرية عن النقطة التي ستتناقش عنها لتكون 

املحطة التي تنطلق منها يف حديثك.

تقبل النقد وعالجه بتقديم الحجج والرباهن التي تقوي من فكرتك.

حافظ عىل هدوئك أثنــاء النقاش وال تفقد أعصابك لتثبت نظرية أو 

رأي ما.

تحىل بالصرب، فإقناع األخرين ليس بالعملية الســهلة، استفض يف 

رشح نقاطك بهدوء وال تتعجل خصمك عند تقدميه الحجج.


