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افقيا :
-1 رحالة مغريب من مؤلفاته )كتاب تحفة النظار(.

-2 من األحياء القدمية واملشهورة يف القاهرة ـ متشابهان. 

-3 متقــدم يف العمر )معكوســة( ـ نجمع مــن هنا وهناك 

)معكوسة(. 

-4 ثلثــا كلمة أتــب ـ مرادف اســتكان )معكوســة( ـ أنت 

باإلنجليزية )معكوسة(.

-5 ولد املرأة من زوجها األول) معكوسة( ـ مرادف قطعُه 

أو استأصله.

-6 مرادف أقحم ـ مرادف أصحو من النوم.

-7 مرادف ُيدبر ويخطط ـ لقب آخر شاة يحكم إيران.

-8 مــرادف حل أو جلس )معكوســة(ـ  مــرادف رعونة 

وترسع  ـ يجري يف العروق.

-9 حرف جر ـ تستخدم ملعرفة الوقت.

-10 عامل إسالمي ولد يف قرطبة  يلقب بقايض قرطبة له 

عدة مؤلفات منها كتاب تهافت التهافت.

 عموديا:
-1 عامل إسالمي عريب اشــتهر يف البرصيات والفيزياء 

والرياضيات والفلك له عدة مؤلفات منها )كتاب املناظر(.

-2 إعالن أو يافطة تعلق يف مــكان عام ـ مرادف أتزوج 

وأدخل عليها )معكوسة(.

-3 مرادف نجمع ـ صوت الرعد أو املطر الشديد.

-4 أحد الوالدين )معكوســة( ـ الحرف األول والثاين من 

جكلني ـ ُعمر.

-5 صوت الحجارة عىل بعضها البعض ـ حلقا بالفضاء.

-6 أحد األنبياء )معكوسة( .

-7 أول ملك لبني إرسائيل ـ مرادف استغراب )معكوسة(. 

-8 قائد عسكري قرطاجي من أعظم القادة يف التكتيك الحريب 

وهزم الرومان يف عدة معارك.

-9 من أنواع املرشوبات املسكرة.

-10 من علامء املســلمني له عدة مؤلفات يف التفسري والفقه 

والدين منها كتاب زاد املعاد يف هدي خري العباد.

الكلمات المتقاطعة
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حل العدد المايض

تســببت تقارير فصلية مخيبة لآلمال من رشكتي سناب وانتل 

إىل خســائر كبرية ألصحــاب العديد من الــرشكات يف قطاعي 

االتصاالت والتكنولوجيا. 

وفًقا لتقديرات فوربس، خرس مؤسســا “سناب شات”، بويب 

مــرييف، وإيفان شــبيغل، والرئيس التنفيذي لرشكــة “أمازون” 

جيف بيزوس، واملؤسســان املشــاركان لرشكــة “غوغل”، الري 

بيج، وســريجي برين، والرئيس التنفيذي لرشكة “فيسبوك” مارك 

زوكربريج، والرشيك املؤســس لتويرت جــاك دوريس، قيمة 26.6 

مليار دوالر، يف ختام تعامالت البورصة األمريكية.

7 رجال أعمال يخسرون 26 مليار دوالر بسبب “سناب شات” 


