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افقيا :  
1( – مــا ترتكه الحمى مــن بثور عىل 

الشفاه .
2( – من األشــهر امليالدية – دفع عنه 

التهمة .
3( – إقليــم بــن الباكســتان والهند 

والصن – من ماتت زوجته )نكرة(.
4( – صغري اإلثم ) معكوسة ( – حيوان 

تشتهر به أمريكا الجنوبية ) نكرة ( .
5( – القرابة ) نكرة - منصوبة باأللف( 

– مبعنى يهَلك .
6( – ثلثا رشــا – نرجو ) معكوسة ( – 

يشء عظيم يؤىت ) نكرة (.
7( – مبعنى نعم – من الجواهر ) نكرة(.

8( – جمهورية يف أملانيا .
9( – مختلق للكذب ) نكرة ( – الكأس.

10( –االســم الثاين ألحــد مجددي 
الفكر اإلسالمي الســورين – اشتد حر 

النهار .

عموديا:
1( – مــن األدوات التي يســتعملها 

النجار ) نكرة ( – لالستفهام ) معكوسة 

. )

2( يعلق عليه الثياب ) معكوســة ( – 

قام بتبخري شعر رأسه املبلل باملاء.

3( – يطلــق عىل ما ميلكه من غنم و 

غريها ) معكوسة ( – متشابهان .

الَعْجَوة  باستثناء  النَّخل  أنواع  4( – من 

) نكرة – معكوســة ( – مدينــة عراقية ) 

معكوسة ( .

5( – من أبناء يوسف عليه السالم .

6( – مليك – أحد الوالدين ) معكوســة 

( – كامل ) نكرة – معكوسة ( .

7( – من الشعوب التي غزت الجزائر .

8( – مطــر غزيــر ) نكــرة ( – أِعيد ) 

معكوسة ( .

9( – َمعَبي ) معكوســة ( – شــدة 

الشوق املورثة للحزن ) نكرة - معكوسة (.

10( – من الصخور املتحولة .

 الكلمات المتقاطعة

يرتقب اليمنيون وصول 

املرتقب  كورونــا  لقــاح 

منه  دفعة  أوىل  وصــول 

يف  القادمة  األيــام  خالل 

مطلع الفصــل الثاين من 

العام الجاري )أبريل القادم 

( وفقا لترصيحات سابقة 

الــوزراء ووزير  لرئيــس 

الصحة اليمنين.

وقــال مواطنــون أن 

كورونا  فحــص  مراكــز 

كوفيــد 19 يف عدن تفرض مبلغ 10 آالف ريال مينــي ) $12 تقريبا ( عىل كل مواطن يود إجراء 

فحــص كورونا يف العاصمة عدن وبعض املحافظات األخرى، وأشــاروا أن كل األجهزة واملعدات 

واملســحات الخاصة بكورونا قدمتها منظمة الصحة العاملية ومنظــات عاملية ومراكز إقليمية 

لليمــن مجانا، ومع ذلك تفرض الصحة اليمنية رســوما خيالية عىل كل مواطن يرغب يف إجراء 

الفحص.

وأضافوا أنهم يخشــون أيضــا أن يكون لقاح كورونا املزمع وصولــه قريبا إىل اليمن وعدن 

تحديدا، له مثن كحال الفحص، مشــريين بأنهم قد يتفاجؤون بأن تقوم الصحة ومكاتبها ببيع 

اللقاح عىل املواطنن ورشائح املجتمع املختلفة وبأسعار باهظة تساوي أو تفوق أسعار الفحص 

التي تختلف بن املراكز الحكومية والخاصة، حيث أن سعر الفحص يف املراكز الحكومية يبلغ 10 

ألف ريال، بينا يف املراكز الخاصة يبلغ 30 ألف ريال أي ما يعادل 35 دوالرا أمريكيا.

وبنبة حادة هاجم مواطنون الحكومة اليمنية ووزارة الصحة ومكاتبها، باستغالل الجائحة 

واســتخدامها يف عمليات تكســب غري مرشوع عىل حساب 

املواطن الذي يعيش أوضاعا استثنائية صعبة جدا - حد قولهم.

وكان وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح أكد يف وقت سابق 

أن أوىل دفعات لقاح كورونا ســتصل إىل عــدن مطلع أبريل 

القادم، وتبلغ نحو 2.3 مليــون جرعة، جميعها مقدمة بدعم 

ومتويل مركز امللك سلان لإلغاثة.

فيا أكد مدير مكتب وزير الصحــة عبدالنارص النمري، أن 

اللقاح ســيوزع بشكل مجاين، مشــددا أن اللقاح مينع بيعه 

نهائيا أو حتى املتاجرة والسمرسة به، مشريا أن فحص كورونا 

يجرى مجانا للمشتبه بإصابتهم بالفريوس فقط، أما غري ذلك 

فيجرى مببلغ مايل.

وعن عمليــات توزيعه، أوضح النمري ان لــوزارة الصحة 

آلية محددة تم وضعها من أجل توزيع اللقاح، حيث ســتكون 

األولوية لكبار الســن وذوي األمراض املزمنــة وكذا األطفال، 

منوهــا أن اللقاح يعنى باملواطنن غــري املصابن بكورونا او 

املشتبه بإصابتهم، وإمنا يعنى فقط باملواطنن عامة وبكافة 

رشائح املجتمع.

ولفــت أن اللقاح ســيصل إىل اليمن عــىل دفعات، ولهذا 

وضعنا آلية محددة وواضحة بأولويات توزيعه، مجددا تأكيده 

أنه سيكون مجانا ومتاحا للجميع، داعيا إىل إبالغ الوزارة عن 

أي جهة ستقوم ببيعه أو تتاجر به.

حل العدد المايض

كم تبلغ قيمة لقاح كورونا املرتقب و�صوله اإىل اليمن؟


