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اسرتاحة

إعداد: ريم ومروى الدويلة
افقيا

من زوجات الرسول )ص( وكانت آخر زوجاته.. 1
لقب يعطــى للملوك – يســتخدم لربط النقود . 2

الورقية )م(.
متصوف – حاجز نباتي.. 3
من الطيور الجارحة )م( – جوهر – ماركة دجاج.. 4
مختصــر انترنت )م( – االســم القديــم لجزيرة . 5

سيالن )م( – غزال )م(.
من األسلحة – ضد يستسلم.. 6
شاعر اندلســي عاشــق والدة – يصدر قانون – . 7

طرش )م(.
من االقارب )م( – خاصتي – سلك كهربائي – ما . 8

هو باللهجة الشامية.
أداة – حرف موسيقي – جدار )E( – نصف أشمل.. 9

 ماذا باللهجة الشــامية – مــن أنواع القماش – . 10
.)E( جزء

 ميناء كويتي – حرف نصب – يخفض )م(.. 11
 ضجــر – فعل مــن لجام – مصفــاة تكرير نفط . 12

في مأرب.
يتعب – زبطت – نهض.. 13
مرتفــع )م( – مــن الزهور مشــتق اســمها من . 14

الكلمة الفارسية ليلونج – في البيض.
 شــاعر ينحــدر مــن قبيلة تغلــب اســره الروم . 15

وسميت قصائده بالروميات.

رأسيًا:
مجزرة ارتكبها اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين . 1

)بدون حرف العطف(.
في الفم – من المجوهرات – ضد قرأ.. 2
ضد ندافع )م( – بندة – رجاء.. 3

ابــن – جمع عيب )م( – مادة ســوداء تســتخدم . 4
لتنظيف العيون – للتأفف.

حرف نصب )م( – الذي يقحم نفسه )م( – نهض . 5
– نصف كتربلر.

 فــي الفانــوس )م( – للتمنــي )م( – من أنواع . 6
الخبز – للنفي.

من أبرز شعراء روســيا القرن العشرين انغمس . 7
في الزخم الثوري، أنهي حياته بالشنق.

من الزهور العطرية )م(.. 8
9 ..)E( عاصمة جورجيا – دراجة

مدينة مغربية.. 10
مبتكر تطعيم األطفال – حرف نفي وجزم.. 11
مكــرران – واحــد )E( – المرتفــع )م( – نعــم . 12

بالروسية )م(.
مرض يصيب الجلد بالتقيحات والتشــوه – ضد . 13

المفتاح )م(.
 إله – ضمير منفصل )م( – شــاعر ســوري غنى . 14

له عبد الحليم حافظ قصيدة قارئة الفنجان )م(.
كاتبة ومؤرخة جنوبية. . 15

الكلمات المتقاطعة
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إعــالن فقــدان
¿  يعلــن املواطــن/ عبدالناصر أحمد مســلم بخيت زعبنوت عن 
فقــدان بطاقــة شــخصية حتمــل رقــم: ١٦٠١٠٠٣٨١٦٠ صادرة من 
محافظة املهرة، ويرجى ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة.

إعالن فقدان مبلغ مالي
¿  يعلن املواطن/ أحمد محمد أحمد عوض "مودية" عن فقدانه 
مبلغ مالي وقدره )١٠٠( ألف ريال ميني بتاريخ ٣١ ديسمبر 2٠١9م 
أثنــاء عودتــه من كريتر إلــى جولة البط مبديرية خور مكســر بينما 
كان علــى مــن ســيارة نقل "هيــس" فعلى من يجدهــا االتصال على 

رقمه اخلاص )77٦١29٨27( وله جزيل الشكر والتقدير

إعالن فقدان 
صالــح  املواطــن/  يعلــن    ¿
حســن ناصر حســن عن فقدانه 
جــواز ســفر اخلاص بــه.. ويرجى 
ممن يجده تســليمه ألقــرب مركز 

شرطة.

إعــالن فقــدان
¿  يعلن املواطن/ حميد مسلم بلح صموده عن فقدان بطاقة 
شــخصية حتمــل رقــم: ١٦٠١٠٠٠٥٥97 صــادرة مــن محافظــة 

املهرة، ويرجى ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة.

إعــالن فقــدان
¿  يعلن املواطن/ حســن محمد هزام ســيف العبســي لوحة 
ســيارة معدنيــة حتمــل رقــم: ١٤٠٣ / خصوصــي صــادرة مــن 
محافظــة املهــرة، ويرجــى ممــن يجدها تســليمها ألقــرب مركز 

شرطة.

قد تكــون الترصفات العفوية لألطفــال مصدًرا 
للضحك يف كثري من األحيان، ولكن يف هذه املرة، كان 
ترصف طفلة ذات 5 ســنوات، مصدرا لحبس والدتها، 
بعد أن اكتشفت الرشطة، أن األم تزرع نبات "القنب" 

يف منزلها.
القصة بحسب ما نرشتها صحيفة "مريور"، تقول 
إن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اتصلت عن طريق 
الخطأ بالطــوارئ يف الســاعات األوىل من صباح 

الثالثاء املايض وطلبت الرشطة.
الهاتف دفع الضبــاط املعنيني للتوجه إىل العقار 
للتحقق مام إذا كان أي شخص بحاجة إىل مساعدة، 
ال ســيام أن الطفلة مل تنطق بحــرف واحد، وعندما 

وصلوا إىل املنزل يف نيو ساوث ويلز، أسرتاليا، مل يرد 
أحد عىل باب املنزل.

رصد الضباط ضوءا قادما مــن املنزل، وبالبحث، 
عرثوا عىل 15 نوًعا من نبات القنب ينمو يف مجموعة 
مائية، حيث قال الرقيب بيرت نورىث من منطقة بحرية 
إيلوارا: "رصدنا ضوًءا يف الجراج أسفل جانب املنزل".

ذهبت الرشطة إىل الجراج للتحقق من إذا كان به 
أي شــخص بداخله، وعندما دخلوا وجدوا عدًدا من 
نباتــات القنب وقد أثبت الضبــاط الحًقا أن االتصال 
كانــت مزحة من قبــل الطفلة البالغة مــن العمر 5 

سنوات.

)مزحة( من طفلة تبلغ 5 �سنوات تقود والدتها اإىل ال�سجن


