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اسرتاحة

افقيا :

  1 - شاعر عبايس .

2 - أكــر مدينــة يف واليــة نيفادا 

األمريكية .

-3 متمامت - ندم .

-4 هواء لطيف - قطعة نقدية.

-5 متشابهان - نوع من الرخام .

-6 خرج شوكه - قرية مرصية .

-7 اسم مؤنث- أغصان .

-8 أسف .

-9 مرن )مبعرثة( .

-10 أفكار ال إرادية - حرف جر .

-11 للتــأمل )معكوســة( - فيضان 

ضخم .

-12 قهوة - مدينة تســمى باملدينة 

الخرضاء تحت الشمس.

عموديا:
-1 من الصعاليك .

-2 دولة يف جنوب آسيا - يف الفم .

-3 نلقب - دولة أفريقية .

-4 مجموعة مــن الوثائق )مبعرثة( - 

بسط - بلد.

-5 ايل )مبعرثة( - سيايس إيراين .

-6 ملئت )مبعــرثة( - ضمري متصل - 

هرب .

- عرف  -7 حرف عطف )معكوســة( 

)معكوسة( - للتأخري .

-8 راحلون - من الفواكه .

-9 صلح - ظرف زمان .

-10 معرون .

الكلمات المتقاطعة
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 يف قصة اجتمعت بها املأساة مع 

فارقت طفلة  الصحية،  األوضاع  انهيار 

الحياة يف عمر 9 ســنوات بسبب لدغة 

عقرب، شامل رشقي لبنان.

وتوفيــت الطفلة زهــراء طليس، 

الجمعــة، بعدما تعــذر تأمني الرتياق 

املضاد للســم الذي ترسب إىل جسدها، 

لدى تعرضها للدغة الحيوان السام أثناء 

لعبها.

وكانت مستشفيات البقاع الشاميل 

شامل رشقي لبنان، حيث كانت تعيش 

زهــراء، تفتقــر النــوع املطلوب من 

الرتيــاق، نتيجة لألزمة الطاحنــة التي ترضب لبنان 

ووصلت حد شح أبسط األدوية.

ومل يتوفر العالج، وهو حقنة مضادة للســموم، 

يف بقية املناطــق اللبنانية، وال حتــى لدى رشكات 

االٔدوية، رغم أنه يعتر من العالجات العادية ال النادرة.

وظهر السبت، شــيعت بلدة بريتال زهراء وسط 

ذهــول والدتها املفجوعة، التي رصخــت قائلة: »الله 

يحرق قلوبهم مثل مــا حرقوا قلبــي. الله يحرمهم 

أوالدهم مثل ما حرموين بنتي«.

وقال األطفال يف تشــييع »شهيدة شح العالج« 

يف لبنان: »رفيقتنا ماتت ألنه ما يف دوا«، بينام تابع 

مريب املدرسة التي تعلمت فيها زهراء: »فقدنا الطالبة 

املميزة واملجتهدة نتيجة االٕهامل الحاصل يف رشايني 

الدولة«.

وكانــت زهراء أدخلــت مستشــفى »دار األمل 

الجامعي« يف منطقة بعلبــك وهي يف حالة صحية 

خطرية، بعدما لسعها عقرب قرب منزلها ليل األربعاء 

بينام كانت تلهو.

وقالت مصادر طبية ملوقع »سكاي نيوز عربية«: 

»قضت زهراء ليلتني يف املستشــفى ناشدت بدورها 

تأمني الرتياق غري املتوفر يف املنطقة«.

وبعدمــا انتــرت قصة الطفلة عىل شــبكات 

التواصــل، جلب وزير الصحــة يف حكومة ترصيف 

األعامل حمد حسن 5 حقن من قوات الطوارٔي الدولية، 

وفقام أفادت املصادر.

لكن أحد األطباء أكد ملوقع »سكاي نيوز عربية«، 

أن الســم انتر رسيعا من اليــد اليمنى للطفلة إىل 

جسدها الهزيل، الذي ال يتعدى وزنه 20 كيلوغراما.

)الدماغ  الحيويــة  االٔعضاء  الســم يف  وتفىش 

والكىل والرٔيتني(، بينام كانت زهراء تســتيقظ حينا 

وتغيب عــن الوعي مرات عدة، وفــق الطبيب، حتى 

لفظت أنفاسها األخرية.

وقال مختار بلدة بريتال أحمــد طليس: »زهراء 

والتٔاخري  والتقصري واالٕهامل  الفســاد  نتيجة  رحلت 

بتٔامني الرتياق، قبل أن ينتر السم يف جسمها. نحن 

معرضون يف كل ساعة أن نكون زهراء«.

لدغة عقرب تقتل طفلة في لبنان

 رّسبــت بعــض املواقــع املهتمة 

التقنية بعضا من مواصفات  بشــؤون 

ســيتفوق  الذي  املنتظر،   IQOO هاتف 

يف تقنياتــه عىل العديد مــن هواتف 

سامسونغ الحديثة.

وتبعا ألحدث الترسيبات فإن هاتف 

IQOO القادم سيتمتع برسعة فائقة يف 

اإلنرتنت  البيانات وشبكات  مع  التعامل 

والشــبكات الخلويــة بفضــل معالج 

Snapdragon 888 Plus املصنف من بني 

أفضل معالجات الهواتف حاليا.

كــام ســيدعم أداء املعالج يف هذا 

 16 عشــوايئ  وصول  ذواكر  الجهــاز 

غيغابايــت، لتكون هذه الذواكر هي األكر ســعة من بني كل تلك 

املوجــودة يف الهواتف الذكية، إضافــة إىل ذواكر تخزين داخلية 

تصل سعاتها إىل 512 غيغابايت.

من احاديث الرسول
َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِ )محمد( َصلَّى هللاُ 

ِتِه، َوإِنِّي  َعلَْيِه َوَسلََّم: » إِنَّ لُِكلِّ َنِبيٍّ َدْعَوًة َقْد َدَعا ِبَها ِفي أُمَّ
ِتي » ) مسند أحمد(. اْخَتَبْأُت َدْعَوِتي َشَفاَعًة ِلُمَّ

حل العدد المايض

تسريبات بإصدار »قاتل هواتف 
سامسونج« بهذه المواصفات !


