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هنديان  عروســان  جاب 

بسبب  املياه  غمرتها  شــوارع 

كرياال  والية  يف  الفيضانــات 

جنوب الهنــد داخل إناء طهي 

ضخم أمس للوصول إىل مكان 

زفافهام.

القدر  العروسان  واستعار 

واســتعانا  محيل  معبــد  من 

املوقت،  القــارب  لدفع  برجلني 

وحققت صورهام انتشارا كبريا عىل وسائل التواصل االجتامعي.

وقالت العروس لقناة “إيجانت” املحلية بعيد الزفاف “مل نكن 

لنتخيل بتاتا ما حصل خالل الزفاف”.

وتسببت الفيضانات واالنزالقات األرضية الناجمة عن األمطار 

الغزيرة يف مقتل ما ال يقل عن 27 شخصا يف مختلف أنحاء الوالية.

بينام غمرت املياه جزئيا مكان زفافهام، كان الزوجان مصممني 

عىل عقد قرانهام يف حفل صغري.

وأشــارت تقارير إعالمية إىل أن العروسني يعمالن يف مجال 

الرعاية الصحية.

وأظهرت صور ســيارات وحافالت غارقة يف مياه الفيضانات 

بعد هطول أمطــار غزيرة عىل والية كرياال خــالل األيام األربعة 

املاضية.

قالت دراسة علمية جديدة أن التنزه 

مع طفلك يف الطبيعــة والهواء الطلق 

ملــدة 10 دقائق فقط يوميــًا ميكن أن 

يساعد يف تقليل نوبات الغضب لديه.

ووفقــًا لصحيفــة »ديــيل ميل« 

الربيطانيــة، فقد قام فريق الدراســة، 

 376 التابع لجامعة كامربيدج، مبقابلة 

عائلــة لديها أطفال تــراوح أعامرهم 

بني 3 و7 ســنوات، وســألوهم عام إذا 

كان ارتبــاط الصغار بالطبيعة قد زاد أو 

انخفــض أو ظل كام هو يف فرة إغالق 

»كورونا«.

وُســئل اآلباء أيضًا عن السلوك العام 

ألطفالهم، مبا يف ذلك العدوانية وفرط النشاط ومرورهم بنوبات الغضب.

وأظهــرت النتائج أن األطفال الذيــن كانوا أكرث انطالقًا يف الطبيعة يف فــرة اإلغالق كان لديهم 

مستوى أقل بكثري من املشكالت السلوكية، مقارنة بأولئك الذين تقلص ارتباطهم بالحدائق واملتنزهات 

واملساحات الخرضاء املامثلة يف تلك الفرة.

وقالت الدكتورة ســامانثا فريدمان، التي قادت الدراسة: »نحن نعلم أن التنزه والخروج إىل الطبيعة 

والتفاعل معها مرتبط بفوائد واســعة النطاق لدى األطفال والبالغني، مبا يف ذلك خفض مســتويات 

القلق واالكتئاب وتقليل التوتر.

وقد وجدت دراســتنا أنه مرتبط أيضًا بتقليل نوبات الغضب لدى األطفال، وهي املشكلة التي تنترش 

عىل نطاق واسع بني أولئك الذين تراوح أعامرهم من 3 إىل 7 سنوات، وهي الفئة العمرية التي اخرنا 

تركيز دراستنا عليها بشكل خاص«.

ويقرح مؤلفو الدراسة أن تكليف األطفال مبهام زراعة الحدائق يف مدارسهم ميكن أن يساعد يف 

حامية صحتهم العقلية.

عروسان هنديان يستقالن إناء طهي عمالقا إلى موقع زفافهما بسبب الفيضانات

التنزه مع طفلك لمدة 10 دقائق يوميًا قد يقلل نوبات الغضب لديه

اسرتاحة

افقيا :
1 - ممثل كوميدي شــارك يف عدة مسلسالت 

منها كيني ميني.

2 - مدينة فرنسية  ـ مرادف يركض.

3 - مرادف يتحرق ـ من أودية محافظة تعز.

4 - متشــابهان ـ لقب العب ميني مشــهور 

يلعب ألهيل صنعاء )نكرة(. 

5 - للتفسري ـ عكس كلمة ال )معكوسة(.

6 - مرادف حطم ـ مرادف متنازعان.

7 - موقع إخباري عىل النت ـ من ســور 

القرآن الكريم.

8 - دولة أفريقية ـ حرف جر.

9 - مرادف مناخ ـ مرادف ميت. 

10 - اسم بحرية يف أفريقيا ينبع منها نهر 

النيل.

عموديا:
1 - ممثل له عدة مسلسالت منها  الوصية.

2 - منظمة إســبانية تدعو النفصال إقليم 
الباسيك ـ  متعلم وفاهم. 

3 - لقب يطلق عىل عضو مجلس العموم 
الربيطاين ـ مرادف البسنها )معكوسة(.

4 - عاصمــة أوروبيــة  ـ ابــن باللهجة 
املرصية )معكوسة(.

5  - للندبــة والتحــر ـ مــرادف أعطــت 
)معكوسة(.

6 - مقر االتحاد األورويب لكرة القدم ـ مرادف 
مقرح أو فكرة )معكوسة(.

7 - رئيس هندي راحل ـ مرادف احتكايك. 
8 - من املحاصيل الحقلية ـ متشابهان ـ ثلث 

كلمة دار. 
9  - مذيعة وممثلة مينية قديرة لها عدة أفالم 

ومسلسالت منها أشواق وأشواك.
10 - أداة نفي وجزم ـ مرادف نبيدهم.

الكلمات المتقاطعة

حل العدد المايض

 حل العدد المايض

إعالن فقدان
تعلن املواطنة/ أســامء عبدالله دهدوه عن فقدانها لإلجازة رقم 3110 املؤرخة يف 26/ 11/ 1988 الصادرة 

من إدارة اإلسكان م/ لحج باسمها واســم زوجها املتوىف فيصل عوض صالح، فمن يجدها عليه تسليمها ملركز 

الرشطة تنب أو إدارة اإلسكان لحج.


