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افقيا :  
1ـ اليهودي الذي اسلم و استشهد يف غزوة 

أحد ـ سارية ُمحكمة.

2 ـ تجدهــا يف ســليم ـ عاصمة إفريقية 

)معكوسة(.

3 ـ املطر الّنازل باســتمرار )نكرة( ـ معنى 

نحتذي مبعرثة.

4 ـ من أكرب مدن ماليزيا.

5 ـ حــرف نصب ـ جزيرة )معكوســة( ـ 

متشابهان.

6 ـ معنى ربوة )جمع( ـ االسم الثاين لبطل 

قومي مرصي.

7 ـ ذكرى حدث مهّم ـ هّز.

8 ـ أســد ـ شــجرة متفرقــة األغصان 

)معكوسة(.

9 ـ مدينة ســورية ـ مدينة ســعودية 

)نكرة(.

10ـ  قطــع اليشء مبعــرثةـ  مجموعة 

مشاة )معكوسة(.

عموديا:
1 ـ البرئ ذات املاء الكثري )معكوســة( ـ 

أمعاء مملوءة باللحم املفروم )معكوسة(.

2 ـ رواية غربّية مشهورة لكاتب إسباين.

3 ـ عمودي )معكوسة( ـ يعترب من الجهاز 

الهضمي والتنفيس )معكوسة(.

4 ـ حبس الجنــود يف الثغور وتركهم دون 

قتال ـ تجدها يف برنامج.

5ـ هضبة باألمازيغّية ـ اكتِسْب.

6 ـ وصــف للمالئكة ورد يف القرآن الكريم 

)معكوسة(.

7 ـ خليفة عبايس )نكرة( ـ أحيك.

8ـ  زعفرانـ  ذكر بعض ما ميتاز به اليشء.

9 ـ دائرة يف معسكر ـ مجموعة فرسان.

10 ـ أحد ملوك تدمر )معكوســة( ـ امزج 

)معكوسة(.

 الكلمات المتقاطعة

أثارت سمكة وحشية نافقة حرية العلامء وخشية 

السكان املحليني عندما اكتشفت بقاياها عىل شاطئ 

بحرية يف سنغافورة.

وقالت مواطنة إسكتلندية تعيش يف املنطقة إنها 

عرثت عىل املخلوق الغريب، عىل األقل بالنســبة إىل 

ســكان املنطقة، عىل ضفاف بحرية ماكريتيش يف 

سنغافورة.

 31 العمر  البالغة من  لينغــوي،  وأضافت كارين 

عاما، إن املخلوق الغريب بدا وكأنه من عصور ما قبل 

التاريخ.

غري أنه الحقا، اتضح أن املخلوق الغريب ما هو إال 

»سمكة متساح«، موطنها األصيل يف جنوب الواليات 

املتحدة، أي أنه عرث عىل هذه السمكة الوحش عىل بعد 

16 ألف كيلومرت عن موطنها األصيل.

واملعــروف عن الســمكة الوحش أو الســمكة 

التمســاح أنها مفرتس رئييس وتنتج بيضا ســاما، 

وميكن أن يكون إلطالق مثل هذا النوع من األســامك 

الغازية يف الربية تأثري كاريث عىل النظم البيئية.

ليثغــوي: »كان هنــاك بعض  الســيدة  وقالت 

األشــخاص ينظرون إليها بالفعل من املمر الخشبي، 

لكن ذلك كان بعيدا جدا عن رؤية ما كان عليه«.

وأوضحت: »كنا نظن يف البداية ومن مكاننا أنه 

متساح، لكنه مل يكن صحيحا متاما، لذلك خرجنا عن 

املســار إللقاء نظرة فاحصة.. مل يكن متساحا! كان 

مثل يشء قد تراه يف حديقــة حيوانات.. بدت كأنها 

من عصور ما قبل التاريخ بفكيها وأسنانها الكبرية«.

من ناحيته، يعتقد عمران قاسم، 27 عاما، أنه كان 

زاحفا مفرتسا، مضيفا »برصاحة، بدا وكأنه متساح، 

خاصة ألن جزءا من جســده قد اختفــى.. لقد كان 

غريبا جدا، لكنه بدا مثل الســحلية بفكيها املفتوحني 

عىل مرصاعيهام، لدرجة أنني مل أكن ألخمن أبدا أنها 

سمكة«.

ويف بيان مشــرتك، قالت وكالة املياه يف املدينة 

ومجلس الحدائق الوطنية يف ســنغافورة إن املخلوق 

العجيب كان من فصيلة التمساح »متساح غار«.

وقد أُطلق عىل هذا النوع من األسامك التامسيح 

اسم »الحفرية الحية« ألنه ميكن إرجاع جزء كبري من 

األوائل، بحسب ما  البيولوجي إىل أســالفه  تكوينها 

ذكرت صحيفة دييل ميل الربيطانية.

بالنســبة لكيفية وصول املخلوق إىل سنغافورة، 

ميكن للسلطات فقط أن تفرتض أنه تم االحتفاظ به 

كحيوان أليف قبــل أن يطلق رساحه مبجرد أن يصبح 

كبريا جدا.

وفقا لوســائل اإلعالم املحلية، ميكن رشاء صغار 

املحليني عندما يبلغ  التمســاح من تجار األســامك 

طولهم 8 بوصات.

وأضافت السلطات: »نود تذكري الجميع بأن إطالق 

هذه الحيوانات سيعطل نظامنا البيئي املايئ الحساس 

وقد يشــكل أيضا خطرا عىل مستخدمي املسطحات 

املائية لدينا«.

السلطات  القوانني، فإن  أنه مبوجب  يشــار إىل 

يف ســنغافورة تعاقب من يطلقــون الحيوانات يف 

البحريات واملمرات املائية بغرامة تصل إىل 1600 جنيه 

إسرتليني.

تحتــوي التمور 

عالية  نســبة  عىل 

مــن األلياف وتعترب 

مهام،  غذائيا  عنرصا 

اســتعرضت  حيث 

مجلــة فروينديــن 

التمر  تنــاول  فوائد 

صحة  عــىل  يوميًا 

الجسدية  اإلنســان 

والنفســية، منهــا 

مســتوى  تنظيــم 

وتحســني  التوتــر 

املزاجيــة  الحالــة 

ويحتوي التمر عىل كثري من فيتامني ب6 ، املســؤول عن إنتاج 

الهرمونات  والنورادرينالني، وتعمل هذه  للســريوتونني  الجسم 

عىل تنظيم مســتوى التوتر وتحسني الحالة املزاجية، وقد يؤدي 

االنخفاض املستمر لفيتامني ب6 إىل االكتئاب.

وتحتوي التمور عىل نســبة عالية من األلياف، وهي اليشء 

املهم لعمل الجهاز الهضمي بشــكل صحيح، كام أن تناول التمر 

يقي من اإلمساك.

اأثارت حرية العلماء.. تعرف على ال�سمكة الوح�ش

ثالث مترات يوميًا لعالج التوتر وال�سمنة واحل�سا�سية
حل العدد المايض


