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اسرتاحة

إعداد: ريم ومروى الدويلة
افقيا

من شهداء المقاومة استشهد مع أبيه.. 1
عاصمة عربية حررهــا صالح الدين األيوبي من . 2

الصليبيين – جذر.
دمَّر – السماح.. 3
أرشــد األحباش للطريق إلى الكعبة وأصبح رمز . 4

الخيانة – حرف عطف )م( – نفر.
من غزوات الرسول – أنحب.. 5
زاوية – جمع لون.. 6
شركة اتصاالت يمنية – شباشب )م(.. 7
سمك الباغة )E( – سحب الشخص.. 8
ضد اإلنس )م( – من الوالدين )م( – جميل.. 9

 بمن يدعوك به – نصف ضنين.. 10
 من المركبات الكيميائية – مؤنث راهب.. 11
 نلعن )مبعثرة( – وجع )م(.. 12
 ثــوب )مبعثــرة( – روائي وشــاعر ياباني رفض . 13

الخضوع للتوجيهات األمريكية لتعديل الدستور 
وأنهى حياته باالنتحار.

 مــن الزهــور العطريــة – أميــن عــام الجامعة . 14
العربية الحالي.

 مثل يعني االعتماد على الصديق.. 15

الرأسية:
من الصحابة المبشرين بالجنة وأحد المرشحين . 1

للخالفة بعد ســيدنا عمر بن الخطاب )رضي اهلل 
عنه(.

مــن القبائل اليمنية الزيديــة )م( – من األلوان . 2
التي تمثل الجمال والخيال الواسع )م(.

دولة أفريقية )م( – من األشكال الهندسية.. 3
موســيقي عراقــي اكتشــف الوتــر الخامس في . 4

العود )م( – رئيس وزراء تركي – أسكت.
حرف نفــي ونصــب )م( – من الحيوانــات التي . 5

تنتمي لفصيلة القرود الراقية – يمنع.
مدد )م( – قادم – ينومي )مبعثرة(.. 6
أقالع – خصرك )م(.. 7
دلل )مبعثرة( – صوت للقطة. 8
تراكمات )م( – الهالك.. 9

 مدينة في حضرموت – الموت )مبعثرة(.. 10
 بعد )م( – من أسماء جهنم – أيا )مبعثرة(.. 11
 مــن الكائنــات البحرية ويشــبه الحصان – من . 12

األمراض التي تسبب عدم الحركة.
 النقدان – يتسامح.. 13
جمع ركن – شيدَّ )م( – يمي )مبعثرة(.. 14
 مبتكر االخصاب الصناعي لألســماك – ســنين . 15

حياته.
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إعالن قضائي
¿   تعلــن محكمة ســيحوت االبتدائية للمدعى عليه/ صالح 
محمــد ســعيد صخيمان للحضــور للمحكمة  للرد على الدعوى 
رقــم ١ لعــام ٢٠٢٠م، املقدمــة ضــده مــن/ هنــد عبــد ســعيد 

صخيمان .
القاضي/ خالد صالح دحمان
رئيس محكمه سيحوت االبتدائية

إعالن حتذيري
 لـــ آل البوهي  باألرض املوروثة من قبل املرحوم/ محمد صالح ســعيد البوهي بصفتي أنا 
فــارس طــه حســن مثيني املالك الشــرعي لألرض الزراعيــة الكائنة يف منطقة البســاتني يف بئر فضل 
)املطــار القدمي ســابقا(، لقد مت شــراؤها من وكيــل ورثة البوهي/ صادق محمــد صالح البوهي املقيم 

يف احلسوة - الشعب.
وتويف صادق محمد البوهي وأبيه بعده املرحوم/ محمد صالح البوهي، وصار العرف بأن بعد موت 

البائع يتم بيع األرض مرة أخرى.
إننا نحذر الوكيل: نوفل محمد صالح سعيد البوهي، من التعرض لألرض كالبيع والرهن وأي تعرض 
غير قانوني يعاقب عليها القانون وكذلك بقية ورثة/ محمد صالح سعيد البوهي وليديا وهاشم وفوزية 

وعيدروس محمد ونوفل البوهي.
ولدينا أحكام صادرة من احملكمة اإلدارية بذلك.

املشتري املعلن/ فارس حسن طه مثيني
املالك الشرعي ألرض البوهي

إعــالن فقــدان
¿  تعلــن املواطنــة/ مها محمد يســر عثمــان عن فقدانها 
لشــهادة جامعيــة - ماجســتير ، ويرجــى ممــن يعثــر عليهــا 

تسليمها ألقرب مركز شرطة.

إعــالن فقــدان
¿  يعلن املواطن/ وائل ســلطان أحمد ســيف منصور عن 
فقدان بطاقة شخصية حتمل رقم: ٠٤٣١٠٠١٢٧٦٠ صادرة 
مــن محافظــة تعــز، ويرجــى ممن يجدهــا تســليمها ألقرب 

مركز شرطة.

إعــالن فقــدان
¿  يعلن املواطن/  يوسف أمني مرشد قاسم شمسان عن 
فقدان بطاقة شــخصية حتمل رقم: ١٦٠١٠٠١١٢٥ صادرة 
مــن محافظــة املهــرة، ويرجى ممن يجدها تســليمها ألقرب 

مركز شرطة.

إعــالن فقــدان
¿  يعلن املواطن/ ســلمان حمود قاســم سعد الشجاع عن 
فقدان بطاقة شــخصية حتمل رقم: ١٦٠١٠٠١٨٦٣٣صادرة 
مــن محافظــة املهــرة، ويرجى ممن يجدها تســليمها ألقرب 

مركز شرطة.

إعــالن فقــدان
¿  يعلــن املواطن/ محمد علي 
ســمران عن فقــدان وثيقة أرض 
حتمــل رقــم: ١٣٥٦ صــادرة مــن 
محافظــة املهــرة، ويرجــى ممــن 
يجدهــا تســليمها ألقــرب مركــز 

شرطة.

إعــالن فقــدان
¿  يعلن املواطن/ عامر محمد 
عبداهلل االســد عن فقدان جواز 
ســفر، يرجى ممن يجده تسليمه 

ألقرب مركز شرطة.

إعــالن فقــدان
¿  يعلن املواطن/ زبن اهلل سعيد مقبل سعداء عن فقدان 
جــواز ســفر يحمــل رقــم: ٠٨٠١٧٦٧٤ صــادر مــن محافظه 

مأرب، ويرجى ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.


