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قالت صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية، مساء االثنني، إن 

العطل الذي أصاب موقع فيسبوك للتواصل االجتامعي طال أيضا 

منصته الداخلية للتواصل بني املوظفني.

وذكر املصدر أن املنصة الداخلية الخاصة بفيســبوك توقفت 

هي األخرى عن العمل، مربزا أن معظم املوظفني علّقوا أعاملهم 

وباتوا غري قادرين عىل أداء مهامهم.

وما يزال فيســبوك وعدد من التطبيقات متوقفا عن العمل 

منذ نحو 3 ساعات، حيث تواجه املستخدمني رسالة خطأ بعبارة 

.»This site can’t be reached«

ومل يعرف بعد الســبب وراء ما يحصل، فيام استبعد بعض 

املسؤولني يف فيسبوك أن تكون »هجامت إلكرتونية« سببا يف 

ذلك.

ووفقا ملوقع »داون ديتيكتور«، فقد بدأ تعطل موقع فيسبوك 

وتطبيقي إنستغرام وواتساب، يف حوايل الساعة 16:44 بتوقيت 

غرينتش يوم االثنني، وأثرت عىل املســتخدمني يف مختلف دول 

العامل.

كام أفاد »داون ديتيكتور« بأن مستخدمني من مختلف دول 

العامل يعانون صعوبات يف ولوج »تويرت« و«غوغل« و«أمازون« 

و«تيك تــوك«، إىل جانب وجود بالغات عــن أعطال يف خدمة 

الهاتف املحمول يف الواليات املتحدة.

منصة فيسبوك الداخلية تتأثر بالعطل الكبير والموظفون عالقون

اسرتاحة

افقيا :
1 - كاتــب وناقد ومحلل ســيايس كبري  له 

إسهامات كبرية. 
2 - منظمة دولية تهتم برصد انتهاكات حقوق 

اإلنسان يف دول العامل.
3 - االســم األول لوزير خارجيــة إرسائيل ـ 

مرادف سعل )معكوسة(.
4 - مفرد أحوال )معكوسة(ـ  يطلق عىل الرجل 

الذي مل يتزوج.
5 - نصف كلمة عريق ـ مرادف دولة.

6 - سوق عاملي لألوراق املاليةـ  متشابهان.

7 - مرادف انسجام وتفاهمـ  مرادف أطرق.
8 - مرادف ساق ـ حرف جر )معكوسة(.

9 - من أنواع الديانات املسيحية يف لبنان.
10 - رسام كاريكاتري مشهور ـ بواسطته.

عمودًيا:
1 - ممثلــة مرصية لها عدة مسلســالت 

وأفالم منها العصيان.
2 - يعترب رمزا للثورة والتحرر يف العامل ـ 

يطلق عىل بيت النحل. 
3 - مرادف هام وفعال )معكوســة( - من 
أنواع األدوية يعطى ألصحاب الحاالت النفسية.

4 - مجــب )مبعرثة( ـ مــن األحياء البحريةـ 
مرادف جواب. 

5 - ينتسب إىل مدينة عدن )معكوسة( ـ يطلق 
عىل رعاة األبقار يف أمريكا. 

6 - مرادف نفوسـ  مرادف اشتاق )معكوسة(.
7 - مرادف ناورك ـ متشابهان.

8 - نصف كلمة ليىلـ  أحد األنبياء )معكوسة(.
9 - ظــرف زمان )معكوســة( ـ مــن الجزر 

اليمنية.
10 - مرض يصيب اإلنسان يؤدي إىل وفاته ـ 

الكلمات المتقاطعة
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إعالن انحصار وراثة
تنظر محكمة املنصورة االبتدائية طلب وراثة لعام 11 /10 /2021م للمتوىف حســن حسني عبدالله مربوك، تقدم به نارص 

حسن حسني عبدالله، حيث خلف املتوىف التالية أسامؤهم وهم :

عيشة حسن حسني عبدالله – ابنة املتوىف

 فضيلة عبده احمد راجح – زوجة املتوىف

 يارس حسن حسني عبدالله - ابن املتوىف

 نارص حسن حسني عبدالله - ابن املتوىف

 أديب حسن حسني عبدالله - ابن املتوىف

وقد حددت املحكمة جلســة يوم االثنني املوافــق 18 /10 /2021م، للنظر يف الطلب فمن لديــه أي حق أو اعرتاض عليه 

الحضور إىل املحكمة يف املوعد املحدد أعاله.

                                                           رئيس محكمة املنصورة االبتدائية

                                                               م/عدن

                                                               القايض/ محمد عبدالجبار أحمد

إعالن فقدان
يعلن املواطن/ عبدالخالق عيل محمد صالح عن فقدان لوحة خلفية للســيارة نوع هيلوكس غامرتني تحمل 

رقم: 5120/15 خصويص، ويرجى ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز رشطة.
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