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اسرتاحة

افقيا
1ـ ممثل أمريكي شــهير من أفالمه  الساموراي 

األخير  ـ ظاهرة بحرية
2ـ وزيرة حقوق اإلنسان في الحكومات السابقة

3ـ مصطلــح يطلــق على عملية تنقيــة الدم في 
القلب ـ للتعريف

4ـ مرادف أوانه ـ يطلق على صوت الحمام
5ـ يطلق على الكلب الصغير ـ مرادف عطور

6ـ لقــب شــاعر كان بيــت مــن شــعره ســبب 
أحــد  اســم  ـ  ()معكوســة(  مقتله)نكــرة  فــي 

األنبياء)معكوسة(
7ـ متشابهان ـ مرادف أمر

8ـ مرادف يتسوالنـ  ضمير مفرد للغائب المؤنث 
)معكوسة(

9ـ مرادف بلدك
10ـ من أنواع األسماك

عمودي
1ـ مسلسل كرتوني شهير 

2ـ ضميــر للمفــرد الغائــب ـ يحدث عنــد نزول 
األمطار )معكوسة(

ـ من أنواع الطائرات المقاتلة
3ـ مرادف يبغضون )مبعثرة(

4ـ من األكالت الشــعبية في الســعودية ـ زعيم 
يوغسالفي راحل من مؤسسي دول عدم االنحياز

5ـ مرادف مجموعة من الناس ـ مدينة مصرية
6ـ مرادف زائد عن الحاجة ـ متشابهة 
7ـ مرادف تقي وورع ـ مرادف عبودية 

8ـ مرادف يُحّلق
9ـ ممثلــة مصريــة لها عدة أفالم ومسلســالت 

منها دموع في عيون وقحة
10ـ مرادف ناقة

الكلمات المتقاطعةالكلمات المتقاطعة
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دو

سو
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حل العدد المايض

من نوادر جحامن نوادر جحا

من اأقوال العظماءمن اأقوال العظماء

وســئل جحا: هــل يولد للرجــل بعد بلوغ 
الستني؟

قال: يجوز!
قيل: وبعد بلوغ الثامنني؟

قال: يجوز.
قيل: وبعد بلوغ املائة؟

قال: نعم، إذا كان له جار يف العرشين

لعبت الصدفة دورًا مهــام يف إنقاذ حياة 12 
أرسة من الوفاة اختناقًا بالغاز، بســبب عدم قدرة 

طفل، 3 أعوام، عىل النوم لياًل.
حالة من الخوف والقلق سيطرت عىل عرشات 
األشــخاص بعد إجالء 4 عقــارات كاملة تحتوي 
عىل 12 أرسة تقع يف بلديــة ألبينو يف مقاطعة 
بريجامو بشــاميل إيطاليا، الخميس املايض، بعد 

إبالغ إحدى األرس عن شمهم لرائحة غاز قوية.
فتاة  انتحار  تفاصيل  تكشــف  العامة  النيابة 

املول يف مرص
فتحت إحدى األرس رشفة منزلهم يف محاولة 
لتهدئة طفلهم الصغري الذي مل يستطع النوم يف 

هذه الليلة، ليالحظوا شمهم لرائحة الغاز القوية.
قام والدا الطفل بتنبيــه رجال اإلطفاء، الذين 

وصلوا مع رجال الرشطة وفنيي الغاز يف الساعة 
الـ2 بعــد منتصف ليــل الخميــس، والذين عند 
وصولهم إىل مكان الحادث، اكتشفوا وجود ترسب 

للغاز.
وفقًا للتحقيقات األوليــة، حدث الترسب من 
أنبوب خارجي تابع لشــبكة امليثــان غري مغلق 

بشكل صحيح يف مبنى قديم يف املنطقة.
ملدة ســاعتني كاملتني، قام رجــال اإلطفاء 
والرشطة بإخالء الـ4 عقــارات، خوفًا من خطر 
العقارات  الرغم من تأمني سكان  االنفجار، وعىل 
الفنيون عىل إصالح  الـ4 واملنطقة بأكملها، عمل 

الرضر.
امل

الحيــاة إما أن تكون مغامرة جرئيه ... أو ال يشء - ) هيلني 
كيلر ( .

ليس هناك من هو أكرث بؤســا من املرء الذي أصبح الال قرار 
هو عادته الوحيدة - ) وليام جيمس (. 

إذا مل تحــاول أن تفعل يشء أبعد مام قــد أتقنته .. فأنك ال 
تتقدم أبدا - )رونالد اسبورت (.

عندما أقوم ببنــاء فريق فأين أبحث دامئا عن أناس يحبون 
الفوز ، وإذا مل أعرث عىل أي منهم فأنني ابحث عن أناس يكرهون 

الهزمية - ) روس بروت ( .
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