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أفقيا:
1ـ من رواد مدرسة الشعر الحديث ـ من أنباء 

النبي نوح

2ـ من أغاين الفنانة الراحلة فايزة أحمد 

3ـ متشابهان ـ دولة أوروبية

4ـ عاصمة أفريقية ـ مرادف محبة والفة

5ـ مدينة فلسطينية 

6ـ من أنواع الفواكه

7ـ مرادف ذكاء وفطنة ـ االســم األول لفنان 

عراقي

8ـ مرادف ربحا ـ مرادف أغلق جفنية

9ـ متشــابهان ـ لقــب يطلــق عــى أم 

الزوج)معكوسة(

10ـ مرادف اُهاجم ـ مرادف ُنلبسة

11ـ عيــد تحتفل به إيران ســنويًا ـ عملة 

آسيوية

عمودي
1ـ ملحن مرصي راحل لحــن لكبار الفنانني 

املرصيني منهم أم كلثوم ـ متشابهان

2ـ راقصــة و ممثلــة مرصية شــاركت يف 

مسلسل ليايل الحلمية ـ مرادف أحقد

3ـ مرادف فؤاد)معكوسة( ـــفريق كرة قدم 

رويس

4ـ من مواقع التواصل االجتامعي عى االنرتنت 

ـ رسب)مبعرثة(ـ أنت )باإلنجليزية))معكوسة(

5ـ متشابهان ـ مدينة عراقية 

6ـ منطقة مرتفعة عن ســطح البحر ـ مرادف 

يربران

7ـ مرادف يعرب ـ متشابهان ـ مرادف  غنيمة

8ـ حرف يفيد التمني ـ خادم الرسول )ص(

9ـمن أعضاء جسم اإلنسان ـ ُيطلق عى املرحلة 

األوىل من التعليم

10ـ ال يفقهون شيئا ـ مرادف برئ خالية من املاء 

ـ ال )باإلنجليزية( )معكوسة(

11ـ األرض املنبسطة ـ مرادف أدُخله

الكلمات المتقاطعة

كو
دو

سو
ال

حل العدد المايض

رآه الطحان يأخــذ من ُقفف الناس ويضع يف قفته، 
فصاح به: ما هذا يا جحا؟

قال جحا: ال تؤاخذين فإنني رجل أحمق.
قال الطحان: لو كنت أحمق ألخذت من قفتك ووضعت 

يف قفف الناس!
قال: ويحك! أنا أحمــق واحد، ولو صنعت كام تقول 

لكنت أحمقني!

حل العدد المايض من طرائف جحا

قــوات  ألقــت 
الرشطــة القبض عى 
أملاىن  مخــدرات  تاجر 
نام عى هاتفه  أن  بعد 
طريق  عن  بهم  واتصل 
استقبلت  حيث  الخطأ، 
يف  مكاملة  الرشطــة 
يوم  صباحا  الواحــدة 
مام  املاىض،  الســبت 
أثار شــك املسؤول عن 
اســتقبال املكاملــات، 
الرقم،  فطلــب تتبــع 
شــاب  ملك  أنه  فوجد 
يبلغ من العمر 23 عاًما 
يف بلدة فالدبرول التي 

تقع عى بعد حوايل 30 ميــًا رشق مدينة كولونيا 
األملانية، وتم إرســال قوة من الرشطــة إليه، وفقا 

لصحيفة »ديى ميل« الربيطانية.
ردت زميلته يف الشــقة، البالغــة من العمر 21 
عاًما، عى الباب، وفور دخول الرشطة تفاجأ برائحة 

الحشيش .
واكتشــفت الرشطة أن الرجــل نائم واتصل عن 
طريق الخطأ عليهم، وعندما اســتيقظ مل يكن لديه 
أي فكرة عن ســبب وقوفهام أمامه، أرص عى أنه مل 

يستدع الضباط حتى فحص سجل مكاملاته ووجد أنه 
يف الواقع اتصل برقم الطوارئ عدة مرات.

أجرى الضباط تفتيًشــا يف املكان واكتشــفوا 
ليس فقط الحشيش، ولكن أيًضا دفني من املخدرات 
واألدوات األخــرى، وضبطــت الرشطــة أقــراص 
إكستايس وكوكايني وأمفيتامينات وموازين ونقود.

تــم القبض عــى الرجــل وصديقتــه بتهمة 
االتجار باملخــدرات ويواجهان اآلن إجراءات جنائية، 
وتــم اإلفراج عنهــم بكفالة لحني إجــراء مزيد من 

التحقيقات.

يف واقعة غريبة.. القب�ض على تاجر خمدرات 
اأبلغ عن نف�سه باخلطاأ اأثناء النوم


