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اسرتاحة

أفقيا:
1 - فنانة مينية قديرة راحلة ـ ُيطلق عىل 

سباق الجامل.

2 - ممثلة وراقصة مرصية مشهورة.

3 - مخرج مرصي كبري أخرج عدة أفالم.

4 - مرادف أمنحهـ  أحد الوالدينـ  للتأفف 

)معكوسة(.

5 - نصف كلمة راســب ـ مرادف مدير 

املدرسة.

6 - أداة جزمـ  مرادف بواخر )معكوسة(.

7 - مرادف منتجع ـ للمنادى العلم.

8 - لقــب وزير خارجيــة تركيا ـ من 

ألقاب الرؤساء )معكوسة(.

9 - مرادف خاصتي ـ مرادف أذى. 

10 - مرادف يؤجر )معكوسة( ـ كثري 

الكالم.

عموديا: 
1 - مرادف أنف ـ دولة أفريقية.

الجيل  فنانة مرصية مشهورة من   -  2

القديم.

3 - مرادف مصيبة )معكوسة(.

4 - مرادف كررها ـ مرادف اضطرابات.

5 - مرادف يزول )معكوسة( متشابهان.

6 - عملــة آســيوية ـ مــرادف القديم 

املتهالك.

 -7 دولة أوروبية. 

8 - مرادف غاية ـ من املاملك القدمية يف 

اليمن. 

9 - مرادف مجوس.

10 - عاصمــة البريو ـ مــن مديريات 

محافظة حجة.

الكلمات المتقاطعة
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حل العدد المايض

حل العدد المايض

[جرميــة هزت منطقة فيصــل بالجيزة 
القاهــرة، حيث قتل طفل شــقيقه  جنويب 
األصغر بطريقة مروعة بســبب خالف نشب 
بينهام أثنــاء لعبهام، ومــا زاد هذه القصة 
مأســاوية، هو أن الطفل قال إنه كان »يقلد 

فيلم كارتون«.
نيوز  »سكاي  موقع  رصد  ما  وبحســب 
عربية« من موقع الحادث، فقد بدأت األحداث 
عندمــا ذهبت األم إىل منــزل جارتها لقضاء 
بعض االحتياجات، تاركة طفليها البالغني من 

العمر 6 أعوام، و4 أعوام.
استشــاط  مارفن  ويدعى  األكرب  الطفل 

غضبا بعد خالف نشب بينه وبني شــقيقه األصغر جاستني، أثناء اللعب، مام 
جعل األكرب ميســك ســكينا كان ملقى أمامه عىل الطاولة، وســدد لشقيقه 
الضحيــة طعنة نافذة، ليلقى مرصعه يف الحال إثــر إصابته بجرح ذبحي يف 

منطقة الرقبة، بحسب الطب الرشعي.
وبحسب شهود عيان، فعندما عادت األم إىل املنزل فوجئت بنجلها األصغر 
ملقى عىل األرض والدماء تسيل منه، وبجواره شقيقه األكرب مارفن يبيك عىل 

فقدانه.
وبسؤال األم لطفلها األكرب عام حدث، أخربها أنه من فعل ذلك، لكنه اعتقد 
أن شــقيقه لن يحدث له يشء وســينهض مرة ثانية مثل ما يحدث يف أفالم 

الكارتون.
فاطمة ســعيد، وهي واحدة من سكان املنطقة، قالت ملوقع »سكاي نيوز 
عربية«، إنها شــاهدت والدة الطفلني برفقة جارتها دون األطفال، وقت وقوع 

الحادث.
وأضافت: »فور ســامعنا رصاخ األم وهي تقــول )ابني مات.. إلحقوين(، 
قمنا بإبالغ قســم رشطة الهرم، وبعد لحظات قليلة حرضت ســيارة اإلسعاف 

ولكن الطفل الضحية تويف قبل الوصول للمستشفى«.
ناجي ميالد، أحد جريان أرسة الطفلني، قال: »والد الطفلني يعمل ســائقا 
مبحافظة الســويس طوال أيام األســبوع، ويعود يومي الخميس والجمعة، 

وتتوىل الزوجة شؤون البيت والطفلني«.
ويف اســتجواب الرشطة، قال الوالد إنه عاد من عمله وفوجئ مبا حدث، 
وأن زوجته أخربته أنهام كانا يلعبان ســويا يف الشقة مبفردهام وقت حدوث 

الواقعة، وأن أحدهام قتل اآلخر.
وتوصلت تحريات املباحث الجائية إىل أن الطفل طعن شقيقه أثناء اللهو، 

فقررت جهات التحقيق إخالء سبيل األب واألم ونجلهام بعد سامع أقوالهم .

طفل يرتكب جرمية مروعة بحق �شقيقه مقلًدا اأفالم الكارتون!


