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الكلمات المتقاطعة
اعداد /ها�شم بحر

حدث يف مثل هذا اليوم

 49ق.م - .يوليــوس قيرص وجيشــة يعــرون نهر
روبيكون يف بداية الحرب األهلية يف روما.
 - 630فتح مكة عىل أيدي املسلمني بقيادة النبي محمد.
 - 1863بــدء العمل يف لندن ألول خط قطار أنفاق يف
العامل.
 - 1920عقد أول اجتامع ملنظمة عصبة األمم ،ويف هذا
االجتامع أقرت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العاملية
األوىل.
 - 1922تعيني أرتور غريفيث كأول رئيس لدولة أيرلندا
املستقلة.

 - 1923لتوانيا تحتل منطقــة ميميل (كالبيديا حال ًيا)
بعدما كانت تحت اإلدارة الفرنسية منذ عام .1920
 - 1943الحبيــب بورقيبــة يلتقــي بالزعيم الفايش
اإليطايل بينيتو موسوليني يف قرص أليسبيجي وذلك بعد
إفراج القوات األملانية عنه إثر اعتقاله يف فرنسا.
 - 1946منظمة األمم املتحــدة تعقد أول جمعية عامة
لها يف لندن بحضور مندوبني عن  51دولة وذلك بعد إلغاء
عصبة األمم رسم ًيا وذلك لفشلها يف الحيلولة دون وقوع
الحرب العاملية الثانية.

املهارات االدارية و القيادية

القيادة هــي محاولة التأثري
يف النــاس املحيطــن بالقائد
ومحاولــة توجيههــم إلنجاز
الهدف املطلــوب ..ومن صفات
القيادة التي حددها علامء النفس
واإلداريون منها:
 عىل القائد الشعور بأهميةالرســالة التي يريد تأديتها وان
يؤمن بقدرته عىل القيادة.
 عــى القيــادي ان يتحىلبالشــخصية القوية وان يحب
عمله كقائد وان يكون له القدرة

عىل مواجهة الحقائق القاسية
بشجاعة وإقدام.
 القائد الناجــح يكون جزء ًاال يتجزأ من فريق عمله يســعى
جاهد ًا مع فريقه لتحقيق أهداف
املؤسســة بعيد ًا عــن األهداف
الشــخصية  ،فهنالــك معتقد
خاطئ بأن القائد هو من يجلس
وراء املكتــب و يعطــي األوامر
للعاملني.
 اختلفــت اآلراء حيث يعتقدالبعض بأن القيــادة هي صفة

تكتســب مع الوقــت و ميكن
التمــرن للحصــول عليها بينام
يعتقــد اآلخريــن بأنهــا صفة
موجودة لدى الجميع .
 القائد البارع هو من يتقبلال ّنقد و يســمع آراء اآلخرين و
يسعى جاهد ًا لتصحيح األخطاء
و إنجاز األعامل بكفاءة و فاعلية
مطلقة.
 عىل القائد اإلخالص بقيادتهويكون املجموعة او املنظمة او
العائلة لها دور يف القيادة .

رقــادي  --مــن االطراف معكوســة --
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 -زخمتعتري معكوســة  --لالستدراك  --من
-2
اسماء االبل  --احد الوالدين معكوسة
قادم معكوسة  --بين جبلين  --بسط
-3
قط  --عزم
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-5
ثلثــا واط  --يدور معكوســة  --يطوي
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 --عكس يأس

تعلم فن الدعابة

اعالن فقدان
يعلن املواطن خالد مسعد صالح لجعم عن فقدان ملكية
سيارة نوع توسان هونداي موديل 2006م بلوحة رقم ()7408
الكويــت رقم ترلتك ( Ded )0202432بتاريخ 2016 / 5 / 29م
وقد ســجل بذلك بالغ فقدان لدى قســم رشطة املنصورة
بعــدن بتاريخ  2017 /1/ 8م فعىل من يجدها تســليمها إىل
أقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

السودوكو

إن الضحك والفكاهة من نعم الله تعايل علينا لنشــعر بالسعادة واألنس
 ،فاملجلــس الفكاهي يريح األعصــاب ويأنس النفس ويزيــل التوتر وكلام
كان اإلنســان جادا فقد األنس بالحياة  ،ففي اإلبتســامة راحة ويف الضحك
اسرتاحة  ،ومن املهارات التي نويص بها للتخفيف عن أحزاننا وضغوط الحياة
أن نستقبل املواقف الصعبة بالضحك والطرفة لنخفف من صعوبتها ووقعها
عىل النفس  ،وهذه املهارة تحتاج إىل تدريب يف الكرب أو تربية من الصغر .
وقد كان علامؤنا يســتخدمون هذا االســلوب فقد قيل للشعبي  :ما اسم
امرأة ابليس ؟ فقال  :ذلك نكاح مل أشــهده  ،فخرج من املوقف الحرج بطرفة
ذكية وانتهى املوقف  ،بينام كان بامكانه أن يقول للســائل  :أنت تستهزئ يب
بهذا السؤال ؟ فيصعد املوقف ويوتر العالقة ولكنه أدار املوقف الصعب مبزحة
خفيفة  ،ويف يــوم اعرتض عىل كرثة مزاحه رجل فرد عليه :لو مل منزح ملتنا
بالهم  ،فاملهارة التي نتحدث عنها ليســت باألمر الجديــد فقد كان علامؤنا

يرحل  --من اصنام الجاهلية معكوســة

حل العدد المايض

