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اسرتاحة

أفقيا
1ـ إحدى مديريات محافظة شبوة ـ سقط.

2ـ كيف باإلنجليزية ـ تحريك الجســم عىل ايقاع 

املوسيقى.

3ـ من األبراج )معكوسة( ـ حنطة.

4ـ ممتلئ ـ 3/4 رهيب.

5ـ شاعر سوري معروف باسمه املستعار  ادونيس. 

6 ـ عقل ـ نبات عشــبي حويل طبــي من فصيلة 

الباذنجانيات.

7 ـ صبي ـ اسقط ـ للتعريف)معكوسة( .

8ـ  وىل وهرب ـ  أبو االبـ  قاس النبض )معكوسة( 

ـ احد الوالدين )معكوسة( .

9 ـ بارد ـ ثلث كهل  ـ مرّة.

10ـ حرف جر ـ احــدى مديريات محافظة مأرب 

)معكوسة(.

11ـ ممثلــة كويتية كبرية ومــن ابرز الفنانني 

الخليجيني.

12ـ بديهي ـ والدي. 

13ـ عملة ليتوانا ـ حذاء ـ فوض وأناب.

عمودي:
1ـ مشقة ـ من اسامء يوم القيامة .

2ـ ماء جار ـ دول ـ افهم وأدرك)مجزومة(.

3ـ أســبابـ  خلــفـ  من االقــامر الصناعية 

الفضائية )نيلـ ...(.

4 ـ حرفان متشابهان ـ أعبد )مبعرثة( .

5ـ عاصمة تشاد ـ كرايس)مبعرثة( .

6ـ كنية القيادي الفلسطيني خليل الوزير. 

7ـ ضاغن ـ مبعية .

8ـ راية)معكوسة( ـ تبه )معكوسة( .

9ـ نصف داثر ـ أعان وقوّى.

10ـ الثالثة الحــروف االوىل مبعنى)كح( والبقية 

مبعنى)ركضا( .

باقيــة  إخبارية)معكوســة(ـ  قنــاة  11ـ 

ودامئة)معكوسة( .

12ـ اسم علم مذكر ـ مبول )مبعرثة(.

13ـ قذيفة تطلقها الغواصة ـ نوع من الصقور ـ 

من البهارات يوضع يف الشاي.

 الكلمات المتقاطعة

كو
دو

سو
ال

حل العدد المايض

 قدمت إحدى الدراسات الطبية مجموعًة من اإلرشــادات والنصائح الطبية ملصايب أمراض القلب املزمنة قبل 
البدء بالصيام؛ وذلك تزامًنا مع اقرتاب حلول شهر رمضان املبارك.

وأوصت الدراسة مصايب أمراض القلب املزمنة باستشارة الطبيب املعالج لتقييم وضعهم الصحي، وتقييم مدى 
مناسبة صيامهم لشهر رمضان.

كام نصحت املصابني أيًضا بزيارة الطبيب لتحديد الخطة العالجية املناسبة لحالتهم الصحية أثناء الصيام خالل 
الشهر الكريم.

كشــفت عملية تنقيب أثرية يف 
بريطانيا، عن رضيح روماين أســفل 
مقــرة إضافــة للعديد مــن القطع 
الفخارية والعمالت املعدنية الرومانية.

مبنى  قبو  البحث  فريق  واكتشف 
رومانًيــا وحجر مذبــح عمره 1800 
عام أثناء التنقيب، ما يشري إىل وجود 
رضيــح أو غرفة كانــت تجرى فيها 

طقوس العبادة.

 أعلنت رشكة »ميتا- بالفورمــز« األمريكية، تخليها عن دعم الرموز 
غري القابلة لالســتبدال NFTs  عىل منصاتها؛ وذلك بسبب تدهور سوق 

.FTX العمالت املشفرة بعد أشهر من إفالس بورصة
وقال رئيس التقنية املالية يف الرشكة ستيفان كارسيل عر حسابه بـ 
»تويرت«، إن ميتا قررت إنهاء خدمة رموز NFTs ؛ بهدف الرتكيز عىل طرق 

أخرى لدعم املستخدمني ومنشئي املحتوى.
وأوضح كارسيل أن الرشكة ستحول استثامراتها نحو خدمات أخرى 
تفيد الوضع املايل لها وتحسن من دخل منشئي املحتوى يف نفس الوقت، 

.Reels  وإعالنات مقاطع  Gifts وميزة Meta Pay مثل خدمة

ن�صائح طبية ملر�صى القلب قبل البدء بال�صيام

اكت�صاف مقربة رومانية عمرها 1800 عام

ميتا تتخلى عن رموز NFTs ب�صبب تدهور �صوق البيتكوين


