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افقيا : 
-1 من شــعراء القرن الثالث الهجري يف العرص 
العبايس شــهدت حياته الكثري من املآيس التي كانت 

حارضة يف قصائده.
-2 هربا ـ كرب وآهات.

-3 ارتكب الفاحشــة ـ انفعل وهاج ـ ثلثا كلمة 
تحب.

-4 أداة استفهام ـ مخادع ومراوغ )معكوسة(.
-5 أحد أبناء القذايف  ـ قوي ورشس يف القتال.

-6 ممثلة مرصية.
-7 حرف موســيقي ـ نتــج أو متخض ـ أحد 

الوالدين.
-8 يعــاين ويتــأمل ـ حيوانــات أو موايش 

)معكوسة(.
-9 متشــابهان ـ من مديريات محافظة تعز)  

نكرة(.
-10 أماكن إيواء الجنود ـ نصح وحذر.

عمودي:
-1 عامل إسالمي وإمام كبري  يف علم الحديث 
والتفســري والبالغة والنحو ومن مؤلفاته أساس 

البالغة ـ وغريها من كتب النحو والفقه والبالغة.
-2 طائــرة ركاب أمريكية انفجرت فوق مدينة 

لوكريب. 
-3 موافقة أو سامح )معكوسة( ـ متشابهان 

ـ متشابهة .

-4 متشابهان ـ إطالة يف الكالم أكرث من الالزم.
-5  من الحيوانات املفرتسة )نكرة(.

-6 النوع .
-7 مدينة جزائرية ـ قائد أو قبطان السفينة.

-8 متشــابهان ـ تنتعش فيها الحياة من جديد ـ 
أمنح أو أعطي.

-9 يستوعب املوضوع ويحرصه يف زاوية معينة 
)معكوسة( ـ أحرتمه واقدره.

-10 مؤسس جامعة اإلخوان املسلمني يف مرص.
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العثور على اأ�شنان قر�ض »امليغالودون« املنقر�ض يف �شحراء ت�شيلي
عرث فريق من الباحثني عىل العديد من األسنان العمالقة، التي 
تعود لقرش »امليغالودون« املنقرض، الذي يعود إىل عصور ما قبل 

التاريخ يف صحراء أتاكاما يف تشييل.
ووفقا ملجلة »نيوزويك« األمريكية، فإن بابلو كويلودران، املدير 
للبحوث  الطبيعي  للحفريــات والتاريخ  »أتاكاما  التنفيذي لرشكة 
والتقدم« قال: إنه »عىل الرغــم من نهب صائدي الكنوز باملنطقة، 
ال تزال لدى الدولــة واحدة من أكرب املجموعات العلمية ألســنان 
امليغالودون يف العامل«، مشريا إىل أن امليغالودون -الذي يعني اسمه 
أســنانا كبرية- كان إىل حد بعيد أكرب سمكة قرش عىل اإلطالق، 

وهو حيوان مفرتس خارق يبلغ طوله ما بني 16 و20 مرًتا.
وأضاف: »توجــد يف منطقة أتاكاما رواســب أحفورية غري 
عادية، ويف الساحل، هناك بقايا من الفقاريات البحرية منذ حوايل 
8 ماليني سنة )فرتة النيوجني(، مؤكدا أن عمليات التعدين والنهب 
التي قام بها صائــدو الكنوز قد أدت إىل بيع مئات األســنان من 
امليغالودون وغريها من القطع األثرية التي تعود إىل عصور ما قبل 

التاريخ يف السوق السوداء.
وتابع كويلــودران قائال: »عىل الرغم مــن أن الحفريات يف 
تشــييل محمية مبوجب القانون، إال أن واحــدة من أكرث املناطق 
روعة، وهي تشكيل باهيا إنجليســا قد تعرضت للتدمري من خالل 
عمليات التعدين غري املنظمة والنهب من قبل صائدي األحافري غري 

الرشعيني«.

إعالن فقدان
 يعلن املواطن/ محمد صالح محمد مطر عن فقدانه الوثائق التالية:

 1 -   ملكية ســيارة نوع هايلكوس غامرتني موديل 85 تحمل لوحة رقم 1051 /3 خصويص باسم/ 

أحمد قائد أحمد الرشماين.

 2 -  بيان جمريك رقم 365 صادر بتاريخ 17 /4 /95 م صادر من جمرك املهرة لسيارة رقم 1051 / 3 

خصويص نوع هايلكوس غامرتني.

 ويرجى ممن يعرث عليهام تسليمهام ألقرب مركز رشطة او االتصال عىل الرقم التايل: 777798606


