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متحمسًا  تكون  أن  عىل  احرص 

للفكرة حتى تقنع اآلخرين.

الشخص  يكون  أن  عىل  احرص 

عقالنيًا  معه  تتناقش  ســوف  الذي 

ومنطقيًا وال يقود النقاش بالرصاخ 

أو الضجيج.

قم بتحضري أطروحة صغرية عن 

لتكون  التي ستتناقش عنها  النقطة 

املحطة التي تنطلق منها يف حديثك.

بتقديم  وعالجــه  النقد  تقبــل 

تقوي من  التي  والرباهــن  الحجج 

فكرتك.

حافــظ عىل هدوئك أثناء النقــاش وال تفقد أعصابك لتثبت 

نظرية أو رأي ما.

تحــىل بالصرب، فإقنــاع اآلخرين ليس بالعملية الســهلة، 

استفض يف رشح نقاطك بهدوء وال تتعجل خصمك عند تقدميه 

الحجج.

كيف تتفوق في المناقشات الرسمية؟

اسرتاحة

افقيا :
1 ممثل مرصي  كبري له عدة افالم ومرسحيات منها 

فيلم سالم يا صاحبي

2 مرادف عادة او طبع ـ متشابهان ـ حاجز للامء 

3 ثلث كلمة سول ـ متشابهان ـمحافظة مينية 

4 اطول نهر يف العامل )نكرة( ـمنطقة يف عدن

5 من الوان الطالء ـ لقب العــب جزائري لعب مع 

منتخب الجزائر يف كأس العامل

6 مرادف أوطأ ـ ضمــري متصل للجمع ـ حرف 

موسيقي

7 ممثلــة مينيــة قديرة لها عدة مسلســالت 

وبرامج تلفزيونية 

8 للتخيري ـيقيم عرسًا )معكوسة(

9 جامع شــهري يف القاهرة ـ مــرادف ميثاق 

)معكوسة(

10 للتعريف ـمرادف نتلوُه

عمودي
1  ممثلة مرصية لها عدة افالم ومسلســالت 

منها شمس الزنايت

2 لقب يطلق عىل طائفة من الشيعة

3 ثلث كلمة يفي ـاالسم االول ملذيعة سعودية 

يف mbc تقدم برنامج صباح الخري يا عرب

4 االسم االول لشاعر سوري كبري 

5 مذيع ميني قدير عمل مذيعًا لتلفزيون عدن وقدم 

العديد من الربامج واملسابقات

6 للتعريف ـ لقب قائد عســكري قــاد معارك ضد 

الحوثين ـنصف كلمة رتبت

7 مرادف ُلعاب ـمرادف أخ الوالد

8 مرادف يهرب ـ مرادف قرية

9 يجــري يف العروق ـ مرادف رحمة او شــفقة) 

معكوسة( 

10 مرادف فحسه )معكوسة( ـ مرادف أمانة

الكلمات المتقاطعة
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إعالن انحصار وراثة
تنظر محكمة املنصورة االبتدائية طلب وراثة لعام 11 /10 /2021م للمتوىف حســن حسن عبدالله مربوك، تقدم به نارص 

حسن حسن عبدالله، حيث خلف املتوىف التالية أسامؤهم وهم :

عيشة حسن حسن عبدالله – ابنة املتوىف

 فضيلة عبده احمد راجح – زوجة املتوىف

 يارس حسن حسن عبدالله - ابن املتوىف

 نارص حسن حسن عبدالله - ابن املتوىف

 أديب حسن حسن عبدالله - ابن املتوىف

وقد حددت املحكمة جلســة يوم االثنن املوافــق 18 /10 /2021م، للنظر يف الطلب فمن لديــه أي حق أو اعرتاض عليه 

الحضور إىل املحكمة يف املوعد املحدد أعاله.

                                                           رئيس محكمة املنصورة االبتدائية

                                                               م/عدن

                                                               القايض/ محمد عبدالجبار أحمد
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