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طريقة الحل: 
الكلــات  إيجــاد 
املربــع  مــن  التاليــة 
الســابق بطريقة أفقية 
قطرية  أو  عموديــة  أو 
والحروف املتبقية ُتشكل 
اســم  وهي  الرس  كلمة 

ألشهر ملوك املغول.
مكتشف   – عاصمة 
سأم   – من   – ســهم   –
– كتــاب – بحر – هل – 
مجرة – سويرسا – كيف 
– قال – علاء – مهم – 
مكتنف   – مخ   – اعرتف 
– هــل – يغضب – مرح 

– مل .

تعلن املواطنة/ هند ســيف صالح عيل املرشدي عن 
فقدانها لبطاقة شخصية تحمل رقم )20000041987( 
صادرة من م/الضالع ,ويرجى ممن يعرث عليها تسليمها 

ألقرب مركز رشطة.

اإعالن فقدان

يعلن املواطن/ أســامة نارص محمد عبدالله الحاج 
عن فقدانه جواز سفر يحمل رقم )071٣1277( صادر 
من عدن ، ويرجى ممن يعرث عليه تســليمه ألقرب مركز 

رشطة.

اإعالن فقدان

وداع نهائي لـ)الدرد�سات املزعجة( يف وات�ساب
تطبيق  مســتخدمي  بإمكان  أصبح 
واتســاب تجنب الدردشات املزعجة إىل 
األبد، بعد أن كان التطبيق يتيح هذه امليزة 

ملدة أقصاها عام واحد فقط.
ويتيح واتساب يف إصداره التجريبي 
ويحمل  أندرويد  بنظام  العاملة  لألجهزة 
الرقــم 2.20.201.10، إمكانيــة كتــم 
صوت الدردشة إىل األبد، من أجل تجنب 
الرسائل املزعجة من بعض األشخاص أو 

املجموعات.
واستبدلت رشكة واتساب خيار الكتم 

ملــدة عام بـ"دائم"، األمر الذي اعتربه كثريون خيارا ذكيا، إذ كان يتعني عىل املســتخدم إعادة تفعيل 
هذه الخاصية كل عام.

وإليك طرقة تفعيل كتم الدردشــات املزعجة: أوال، افتح تطبيق واتساب، ثانيا، انتقل إىل الدردشة 
التي تريد كتمها، ثالثا، اضغط عىل اســم املجموعة أو جهة االتصــال، رابعا، اضغط عىل خيار كتم 

الصوت وحدده دامًئا )أو خيارات أخرى(.


