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أفقيا:
1ـ ممثل مرصي كبري له عدة أفالم ومسلسالت منها 

فيلم األرض.
2ـ لقــب مخــرج صحفي يف صحيفــة األمناء ـ  

مرادف رافعة )معكوسة(.
3ـ شــعار ُتطلُقه رشكة بيبيس عــى منتجاتها ـ 

متشابهان  ـ من املحاصيل الحقلية.
4ـ خصلة غري حميدة)معكوسة( ـ مرادف مندثر.

5ـ يبحث عن الرزق ـ أداة استفهام.
6ـ عكس حلو)معكوســة(ـ لقــب رئيس املنطقة 

الحرة بعدن.
7ـ مرادف خطى ـ مرادف بخل. 

8ـ ملهــى ومرقص)معكوســة(ـ  دولة أفريقية 
عربية.

9ـ مــرادف مليك ـ متشــابهان ـ مرادف ضيعا 
)معكوسة(.

10ـ لقــب ُيطلــق عى ابــن األخــت ـ مرادف 
منعُه)معكوسة(.

عموديا: 
1ـ مؤلف وكاتب وقاص ميني كبري له عدة قصص 
ومؤلفات اشتهر بها إىل العاملية وتم ترجمتها إىل عدة 

لغات أشهرها )ُدمالن(.
2ـ دولة أفريقية ـ مرادف خصال.
 3ـ مرادف مسببات ـ متشابهان.

4ـ يلبسه الطالب للمدرســة )معكوسة(  ـ رمز 
حسايب) معكوسة( ـ متشابهان

5ـ رئيس ائتالف القامئة العراقية.
6 ـ مــن مؤلفات الكاتب الكبــري نجيب محفوظ - 

)نكرة(.
7ـ من أســاء اآللهة التــي كانــوا يعبدونها يف 

الجاهلية.
8ـ مرادف استعطف )معكوسة(ـ يحرصه من جميع 

االتجاهات.
9ـ دق صــوت الهاتف)معكوســة( ـ بواســطته 

)معكوسة( ـ ندُق جرس الباب.
10ـ والدة املؤلف الكبري إحسان عبد القدوس.
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حل العدد المايض

كان لجحــا ولد يعصيه 
ألبيه:  ويقول  بعمل،  أمره  كلا 
إن  عنا  النــاس  يقــول  وماذا 

عملناه؟!
وأراد جحا أن يلقنه درًسا 
الناس  رضا  أن  ويعلمه  ينفعه، 
غايــة ال تــدرك، فركب حاره 
ميض  ومل  يتبعه،  أن  ابنه  وأمر 
غري خطــوات حتى مر ببعض 
أيها  له:  وقلن  فشتمنه  النسوة 
قلبك رحمة؟!  أمــا يف  الرجل، 
تركب أنت وتدع الصبي الضعيف 

يعدو وراءك؟!
فنــزل جحا عن الحار، وأمر ابنه بركوبه، ومىض مســافة غــري بعيدة، ثم مر 
ا بكف، ولفتهم إىل هذا الرجل األحمق  بجاعة من الشيوخ يسترشقون، فدق أحدهم كفًّ
وهو يقول ويعيد: ملثل هذا فسد األبناء، وتعلموا عقوق اآلباء … أيها الرجل، متيش وأنت 

شيخ، وتدع الدابة لهذا الولد، وتطمع بعد ذلك أن تعلمه األدب والحياء؟
قال جحا لولده: أسمعت؟ تعال إذن نركب الحار مًعا.

وما هي إال لحظة، حتى مــر بها جاعة من أصدقاء الحيوان صاحوا بها: أما 
تتقيان الله يف هذا الحيوان الهزيل؟ أتركبانه مًعا، وكلٌّ منكا يزن من اللحم والشــحم 

ما يزيد عى وزن الحار؟!
قال جحا لولده: اآلن منيش مًعا ونرســل الحار أمامنا، لنأمن ســوء القالة من 

النساء والشيوخ وأصدقاء الحيوان.
وما هي إال لحظة أخرى حتى مر بهــا طائفة من »أوالد البلد« الخبثاء، فجعلوا 
يعبثون بها ويقولون لها: والله ما يحق لهذا الحار إال أن يركبكا أو تحماله وتريحاه 

من وعثاء الطريق!
فال جحا إىل شجرة، وأخذ منها فرًعا متيًنا وربط فيه الحار، وحمل الفرع من 
طرف ووضــع الطرف اآلخر عى كتف ولده، فإذا البلد كله وراء هذا الركب العجيب، وإذا 

بالرشطي يفض هذا الزحام ليسوقها إىل البيارستان.
قال جحا البنه يف طريقها مع الرشطي: هذه يا بني عاقبة من يستمع إىل القال 

والقيل، وال يعمل عماًل إال ابتغى به مرضاة الناس!

حل العدد المايض من طرائف جحا

 تفاجأ ســكان منطقــة باألغوار 
الجنوبيــة مبحافظة الكــرك األردنية، 
اللون  حمــراء  مياه  مــن  برك  بظهور 

مجهولة املصدر، قرب البحر امليت.
وحسب السكان، فقد لوحظ وجود 
باللون  للمياه وقد صبغت كاملة  تجمع 
األحمر وتبني أنهــا تنبع من عيون املاء 
يف أعى الجبال بغور الحديثة وتتجمع 
يف أجــزاء من الحفــر االنهدامية التي 
تشكلت بعد انحســار مياه البحر امليت 

عى مدى سنوات.
وقــال الناطق باســم وزارة املياه 

األردنية عمر ســالمة إن الربكة الحمراء التي ظهرت 
يف منطقة البحر امليت معزولة عن البحر، وال تصب 
فيه، وبــني أن فرقا مختصة مــن وزارة املياه أخذت 
عينات لفحص الربكة التي تحوي املياه الحمراء، وتم 
إرسالها إىل املختربات لتحليلها والتأكد من مصدرها، 

وسيتم اإلعالن عن النتائج فور صدورها.
الكساســبة مدير زراعة يف  املهندس ياســني 
األغــوار الجنوبية، قال ان املديرية تقوم بالكشــف 
عى املوقع وتحديد األســباب التي عملت عى تلون 
املياه باللون األحمر، ورجح أن تكون بســبب وجود 

البكترييا والطحالــب الحمراء والتي يتغري لونها مع 
وجود أشعة الشمس ما يعكس ذلك عى لون املياه.

ومنذ ســنوات، تنحرس مياه البحر امليت بشكل 
متســارع ويحطم أرقاما قياســية عاملية يف معدل 
102 مرت  املقدر بنحــو  انخفاض مســتوى مياهه 
وانخفاض  التبخــر  معدل  الرتفاع  نتيجة  ســنويا، 
معدالت هطول األمطار باإلضافة لرتاجع كمية املياه 
التي كانت تصل للبحر امليــت من نهر األردن، نتيجة 
إقامة الســدود والتجمعات املائية واملشــاريع عى 
منابع أنهار بحرية طربيا الواقعة ضمن مســار نهر 

األردن الذي كان يغذي البحر امليت.

مياه حمراء اللون »غام�ضة« قرب البحر امليت

اإعالن ق�ضـــــــائي
تنظر محكمة حديبو وقلنســية االبتدائية الدعوى الشــخصية رقم )8( لســنة 1443هـ املرفوعة من 
املدعية/ فاطمة ســعد أحمد محمد بــن عقيل ضد املدعى عليه/ حمدان محمد حســني العامري )مجهول 
العنوان( واملتضمنة بطلب فســخ عقد نكاحها من عصمة املدعى عليــه للغيبة وعدم اإلنفاق، وعى املدعى 
عليه الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء 13 َصَفــر 1443هـ املوافق 21 /9 /2021م للرد عى الدعوى ما مل 

فإن املحكمة تقوم بالسري يف نظر الدعوى وفًقا للقانون.

القايض/ أحمد عوض أحمد الطمبالة 
رئيس محكمة حديبو وقلنسية
محافظة أرخبيل سقطرى


