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من حني آلخر، تعتاد السيدة الربيطانية ليان دايل طلب 

وجبة برجر من سلسلة مطاعم شــهرية، ويف آخر وجبة 

ُصعقت عندما هّمت بتناول الشطرية.

وجدت السيدة بني دفتي الشطرية قلم رصاص، وعندما 

اتصلت بخدمة العمالء لتسجيل شكوى، فاجأها املوظفون 

كذلك برد غري متوقع.

حاول موظفو خدمــة العمالء تهدئة العميلة الغاضبة، 

ولكن بطريقة زادت من حدتها وغضها، إذ أخربوها بأنه »ال 

داعي للقلق، إنه مجرد قلم رصاص!”.

وبحســب موقع »timesnownews”، قال املوظف الذي 

تلقى اتصال الســيدة املترضرة من الوجبة الصادمة: “إنه 

مجرد قلم رصاص، وليس كحاًل للعني!”.

وأمام هذا الــرد الصاعق، أعادت الســيدة الوجبة إىل 

املطعم الشهري، وأرصت عىل اسرتداد مثن الوجبة، ورسعان 

ما انترشت الواقعة وبلغت املسؤولني عن املطعم.

قهوة،  فنجــان  قاد 
زوجــني يف بريطانيــا 
للعثور عىل كنز بطريقة 
غري متوقعة، بعدما وجدا 
264 قطعة نقدية ذهبية، 
كانت مخبأة تحت أرضية 

املطبخ.
يف  الفضل  ويعــود 
عىل  الزوجــني  عثــور 
القطــع النقدية الذهبية 
التي تقّدر قيمتها بـ754 
 836( إســرتليني  ألــف 
سقوط  إىل  دوالر(،  ألف 
أرضية  عــىل  فنجــان 

املطبخ يف منزلهام القديم الذي يعود تاريخه إىل القرن الثامن عرش.
وتســبب الفنجان يف كرس جزء من أرضيــة املطبخ، األمر الذي جعل الــزوج يحاول إصالحه، 
ليكتشف عمالت معدنية يف كوب من الخزف املصقول، بحسب ما ذكرت صحيفة »الصن« الربيطانية.

واتصل الزوجان بإحدى الرشكات املتخصصة باملزادات، حيث أكد خبري أن العمالت الذهبية تعود 
إىل الفرتة الواقعة بني عامي 1610 إىل 1727. وأشــار الخبــري إىل أن العمالت الذهبية تعود لعهود 

جيمس وتشارلز األول وحتى جورج األول.
وشــهد املزاد الخاص بالعمالت إقبااًل كبرًيا، حيث شــارك فيه أشخاص من حول العامل، بحسب 

الصحيفة الربيطانية التي أشارت إىل تحقيقه رقاًم جيًدا دون الكشف عنه أو هوية املشرتين.

اسرتاحة

أفقيا
1ـ  أحــد أبناء اإلمام عيل كرم الله وجهه 

)معكوسة( ـ سورة قرآنية. 

2 ـ نادي كرة قدم إنجليزي ـ يذرف الدموع. 

3 ـ بسط ـ كراسات .

4ـ تلة ـ عملة آسيوية ـ موت )مبعرثة(.

5 ـ يظهر ـ أقامت باملكان لياًل.

6 ـ منطــاد ـ وحدة قياس ـ نصف كلمة 

يعلم. 

7 ـ ينتقي ـ مساعدة )معكوسة( .

8 ـ متشــابهان ـ عني بجــوار الكعبة ـ 

سكون. 

9 ـ حرص املمتلــكات ـ القواد عىل أهله 

)معكوسة(. 

10 ـ بســاط منســوج مــن الخيوط ـ 

متشابهان ـ عقل )معكوسة(.

11ـ صمت ـ خلوك )مبعرثة(.

12ـ  خلق وأنشــأـ  للتعريفـ  كاهنـ  

حقد )معكوسة(.

عموديا:
1 ـ دولة آســيوية )معكوسة( ـ سرت 

)معكوسة(. 

2 ـ اتسخ )معكوسة( ـ دولة أوروبية 

)معكوسة(. 

3ـ حرف إنجليزي )معكوسة( ـ جميل 

)معكوسة( ـ من األطراف )معكوسة( .

4ـ أحــد األنبيــاء )معكوســة( ـ توز 

)مبعرثة( .

5 ـ نصــف كلمة حاجب ـ مــن األعداد 

)معكوسة( ـ نصف كلمة ساحر. 

6 ـ أرشد )معكوسة( ـ ذنب )معكوسة ( 

ـ تعب وخات قواُه.

7ـ  حيوان ضخم ـ  من مديريات محافظة 

حرضموت )معكوسة( .

8ـ  آلة موسيقية )معكوسة(ـ  متشابهان 

ـ جواهر. 

9 ـ تخلفتُ عن الحضور ـ إحسان ـ ارشد 

ـ نقص من وزنُه.

قداحــة  ـ  )معكوســة(  دعــاء  ـ   10

)معكوسة(.

11ـ حرف جر ـ قوية وصلبة ـ اتعب .

12 ناقص العقل )معكوسة( ـ يصل سن 

الرشد.
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وجبة برجر ت�سدم �سيدة..!

فنجان قهوة يقود زوجني لكنز ذهبي


