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اسرتاحة

أفقيا
1ـ برد قارس ـ شدة البخل.

2ـ اسم عيىس عليه السالم ـ للسؤال عن 
العدد.

3ـ جصــص ـ متشــابهان ـ أخو األب ـ 
للتخيري.

4 ـ إلــه ـ نية ـ متشــابهان ـ إحســان 
)معكوسة(.

5ـ نوع ســيارات تابع لرشكــة تويوتا ـ 
عملة آسيوية.

6 ـ نرصاين ـ غدر به.
7 ـ صاحب ـ مّتقد. 

8 ـ نتورع ـ تجريح )مبعرثة(. 
9 ـ قادم ـ قبيلة مينية ـ بغري مقابل. 

10 ـ أقام ولزم.
11ـ ِيسترت ـ اتأهب.

12ـ عسل ـ جمع رزق )معكوسة(.

عموديا:
1ـ مغني تونيس.

2ـ تصغري قلبــي ـ أصمت وامتنع عن 
الكالم.

ـ  فــخ  ـ  )مجزومــة(  يوّقــع  ـ   3

تفر)مبعرثة(.
4ـ  حــرس لياًلـ  ظاهرة طبيعية تأيت بعد 

املطر ـ نصف كلمة خيمة.
5 ـ يرتشف ـ تلفون.

6 ـ رئيس وزراء مرصي ترشح لالنتخابات 
الرئاسية يف 2012م.

7 ـ نعم باإلنجليزية ـ هد. 
8 ـ حرف جر ـ متشابهان ـ حرف أبجدي 

)معكوسة(. 
9 ـ حرف جــر ـ إحدى مديريات محافظة 

عدن.
10 ـ رضب من الطيب ـ نصف كلمة تابع. 

11 ـ تدريبات ـ بني ثاين وعارش. 
12ـ  عاصمة الدمناركـ  وجنه )معكوسة(.
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مدافعة  منظمة  حثت   
عــن حقــوق الحيــوان، 
عــى رضورة االمتناع عن 
اســتخدام »بيــض دجاج 
حقيقي« يف البيت األبيض 
الفصــح هذا  خــالل عيد 

العام.
األبيض،  البيت  وينظم 
عيد  لبيض  سنويًا  احتفااًل 
الفصــح يف العــارش من 
له  احتفال  أول  وهو  أبريل، 
مؤقًتا  الحــدث  توقف  بعد 
إجراءات  ملدة عامني بسبب 

كورونا.
منظمة  رئيسة  وقالت  

بيتــا املدافعة عــن حقوق 
الحيوان، إنغريد نيوكريك، إن البيت األبيض ميكن أن يختار بدالً من ذلك بيًضا بالســتيكًيا أو خشــبًيا قاباًل إلعادة 

االستخدام.

إعالن فقدان
يعلن املواطن عبدالحكيم محمد صالح أحمد عن فقدان لوحة ســيارته األمامية برقم 54179 - مؤقت عدن.. 

وعى من يعرث عليها تسليمها إلدارة املرور يف محافظة عدن.

 يحتوي الربتقال املر املعروف بأسامء متعددة منها الزنبوع وبرتقال 
أشبيلية والرنج والنارنج، عى الكثري من املزايا الصحية رغم طعمه الذي 

يتسم مبرارة وحموضة شديدتني.
وتتضمن الفوائد الخاصة بالربتقال املر، التخسيس كونه يحتوي عى 
مركب الســينفرين الغذايئ الذي يساعد عى خسارة الوزن الزائد، وعالج 

ضغط الدم املنخفض.
وتشــمل الفوائد ترسيع التئام الجروح الحتوائه عى نسبة جيدة من 
فيتامني ج الذي قد يساعد عى تحفيز إنتاج الكوالجني يف الجلد، وكذلك 
فوائد صحية أخرى ومنها خفض مســتويات سكر الدم وتحسني الهضم 

ومحاربة الخاليا الرسطانية يف الكبد واملبيض وااللتهابات الجلدية.

بي�ض الدجاج يثري اأزمة بالبيت الأبي�ض

7 فوائد مذهلة للربتقال امُلر.. تعرف عليها


