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اسرتاحة

افقيا
 1 – من أروع ما ألف أحمد أمين.

2 – مخترع القنبلة الذرية.
3 - مجرى مائي بين قطعتي أرض – دولة عربية.

4 – يرى مبعثرة – أطلقت عليه العرب عدة أســماء 
منها لجاج ورجاف وخسيف )مع( )معرفة (.

5 – أداة نصب )مع(- نظير وند.
6- الوديعة – قسم وشعبة )مع(.

7 – سورة قرانيه )مع( – إمارة في أبو ظبي.
8 – المستكشف الذي قال )أي مـتـنـّــصر ال يساوى 

ثمن حذاءه( - جنس حيواني من القوارض ليلي.
9 – متشابهان – إعداد بحث أو نص.

10- درن – انتهى اإلناء من محتواه – طرب ونغم.
11- الفوز.

عموديا : 
1 - كاتب وروائي ومفكر ومترجم جزائري.

2 – من روائع أحالم مستغانمي.
3 – االســم االول للغالم الذي قتلته وســاطته قبل 
ان تقوم حرب ناقة البســوس بعدما استشاط الزير 
سالم بفصاحة الغالم – ناي مبعثرة – شقيق )مع(.

4 – قــرن مبعثــرة – بمعنــى عــارف بأمــور الدين 
ونحوها.

5 – للتأوه – كذب وتملق وبهتان )مع(.

6 – من أحسن كتب عائض القرني – مائة عام.
7- النبــي الــذي ابتاله اهلل بنعمــة الصبر – زغزغة 

)مع(.
8 – حيوان قارض اشــتهر بــأكل األفاعي والعقارب 

)مع(- خلوي أو طبيعي.
9 – راسل مبعثرة – من الفصول)مع(.

10 – برد – عكس قر.
11 – كاتب وأديب جزائري صخـّر قلمه للدفاع عن 

القضية الجزائرية لقب بشهيد القلم.
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إعالن قضائي
¿   تعلــن محكمــة البريقــة االبتدائيــة بــأن علــى املتهمني 

التالية أسماؤهم:
1- محمد أحمد قاطع

2- عبداهلل أحمد قاطع
3- حسني أحمد قاطع

4- محمد صالح محمد امطلي
5- كمال محمد امطلي

6- صدام أحمد عبداهلل النمر
7- جميل محمد أحمد

8- وليد بدر حسن احلاج
احلضــور إلى محكمــة البريقة االبتدائية خالل شــهر من 
تاريــخ اإلعــالن، مــا لــم ســيعتبرون فارين من وجــه العدالة 
وســيتم محاكمتهــم غيابًيــا وفًقــا إلجــراءات محكمــة املتهم 

الفار من وجه العدالة:
10- رفعت عتيق صالح

11- فهد سالم حسن

حتذيرات من ت�سونامي 2021

رضب زلــزال بقوة 7 درجــات عىل مقياس 
ريخرت، ليل السبت إىل األحد، منطقة يف املحيط 
الجنويب قرب ســواحل تشــييل فيــا أصدرت 

السلطات تحذيرا من تسونامي.
الجيولوجي األمريكية  وأفادت هيئة املســح 
وهيئة رصــد الزالزل األوروبية املتوســطية بأن 
الزلزال وقع يف حوايل 23:30 بتوقيت تشــييل 

وأشارتا إىل أن قوته بلغت 7 درجات.
وقالت هيئة رصد الزالزل األوروبية املتوسطية 

إن الزلزال وقع عىل عمق 40 كيلومرتا.
بدوره، ذكــر مركــز "GFZ" األملاين لبحوث 
علوم األرض أن زلــزاال بلغت قوته 5.6 درجة هز 
املنطقة الحدودية بني تشــييل واألرجنتني، عىل 

عمق 133 كيلومرتا.
ونقلت وكالة "رويرتز" عن شــهود عيان أن 
هزات أرضية قوية تم الشــعور بها يف العاصمة 
التشيلية سانتياغو، بينا أصدرت وزارة الداخلية 
يف البالد تحذيرا من وقوع تسونامي عقب الزلزال.


