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روبوتات تطبخ وتعد مائدة الطعام!
تمك��ن علم��اء ألم��ان م��ن تطوي��ر روبوت��ات
تس��تطيع الطب��خ وإع��داد مائ��دة الطع��ام
ويمكنه��ا التعل��م م��ن أخطائه��ا وتصحيحها
عب��ر خاصي��ة التعل��م الذات��ي وذل��ك بش��كل
يشبه ما يتعلمه ويفعله الطفل الصغير.
إنه��ا رائحة بيتزا تفوح من الفرن في معهد
ال��ذكاء الصناعي بألمانيا .ليس��ت الرائحة
هي الش��يء المثير لالستغراب هنا ،فهذا أمر
يمك��ن الربط بين��ه وبين المختب��رات وقطاع
التطوي��ر التقن��ي بش��كل ع��ام ،ولك��ن الملفت
لالنتب��اه هنا ه��و أن رئيس المعهد ميش��ائيل
بيت��س يعم��ل هن��ا أيض��ا مدرس��ا ف��ي التدبير
المنزل��ي حي��ث يعلم أجه��زة ذاتي��ة الحركة
«روبوت» فن الخبيز.
ولي��س ذل��ك س��وى إح��دى الق��درات الت��ي
يتعلمه��ا الروب��وت «بوكس��ي» والروب��وت
«بيب��ر» والروب��وت «ب��ي ار  »2باإلضاف��ة إل��ى
إعداد مائدة الطعام أو عمل فوشار على سبيل
المث��ال ،إنها واجب��ات يومية ينبغي على هذه
اآلالت إجادتها .عن ذلك يقول البروفيس��ور
بيت��س« :ال ي��درك البش��ر م��دى تعقي��د ه��ذه
المه��ام» ،ويضي��ف ف��ي ه��ذا الس��ياق :يعل��م
الطف��ل الذي ل��م يتجاوز عمره عامين ويقال
له« :اشرب» أن عليه أن يصب الشراب دون أن
يس��كبه» ،على اآللة أن تتعلم ذلك .تم حتى
اآلن برمج��ة مس��ار ه��ذه الح��ركات خط��وة
خط��وة ،ويعك��ف باحثون من أنح��اء مختلفة

م��ن العال��م ف��ي الوق��ت الحال��ي عل��ى تلقي��ن
اآلالت خاصية التعلم الذاتي .يتم حاليا في
مدين��ة بريم��ن األلماني��ة تغذي��ة ه��ذه اآلالت
ذاتي��ة الحرك��ة بإرش��ادات م��ن اإلنترن��ت في
إطار برنامج «روبو هاو» الممول من االتحاد
األوروب��ي .كما يعمل فري��ق الباحثين تحت
إش��راف ميش��ائيل بيتس بالواقع االفتراضي
حي��ث يقل��د الباحث��ون مس��ارات حركي��ة
باس��تخدام نظ��ارة الواق��ع االفتراض��ي ،ث��م
يت��م تحوي��ل هذه البيان��ات إلى بيان��ات قابلة
للقراءة من قبل الروبوت.

ويه��دف ه��ذا المش��روع لتعلي��م اآلالت
التعامل بالش��كل المطلوب للوصول لنتيجة
معين��ة ولي��س بالش��كل الحرف��ي حس��بما
كان يت��م حت��ى اآلن .يعل��م مدي��ر المختب��ر
أليكس��يس مالدون��ادو ،م��ا يمك��ن أن يح��دث
من عواقب إذا اتبع الروبوت اإلرشادات بشكل
جام��د فلق��د تس��ببت اآلالت األول��ى الت��ي
عملت معها في البداية في إحداث ثقوب في
المائ��دة ..ولك��ن ذل��ك ال يح��دث م��ع اآلالت
الت��ي ط��ورت بع��د ذل��ك ..حي��ث إن الروب��وت
«بوكسي» مزود بحساسات لتحديد لحظة

إيران تنتج مشروبا من األلبان يقوي العظام ويمنع هشاشتها
تمك��ن العلم��اء ف��ي جامع��ة
ش��ریف الصناعی��ة من إنت��اج أول
مش��روب غ��ازي من األلب��ان حیث
یس��اعد عل��ی تقوی��ة العظ��ام
ومنع هشاش��تها.وهذا المش��روب
ال��ذي ینت��ج من��ذ عق��د ف��ي
أوروب��ا وه��و المش��روب المفض��ل
عن��د الس��ویدیین وت��م إنت��اج
ه��ذا المش��روب بفض��ل جه��ود
الباحثی��ن ف��ي الجامع��ة للم��رة
األولی ف��ي إيران وفي أحد أكبر
الشركات المنتجة لأللبان.
وه��ذه المش��روبات الغازی��ة له��ا
نكهة مماثلة للمشروبات الغازیة الطبیعیة ولكن بدال من الصبغة والنكهة الصناعیة
تس��تخدم فیه��ا منكهات األلب��ان ومن هذا المنطلق تكون أضراره أقل من المش��روبات
الغازیة العادیة.
وتحتوي هذه المش��روبات الغازیة علی كمیات من الكالس��يوم والبروتين والمعادن
.وتستخدم فیه حمض الالكتيك في الزبادي بدال من األحماض الضارة والالكتوز
بدال من السكر ویساعد علی تعزیز العظام بدال من هشاشتها.

االستدارة تس��مح بتحديد الطاقة المطلوبة
للوصول إلى الهدف بدقة و دون زيادة.
روب��وت يصن��ع الخب��ز بالجبن��ة وحس��ب
الطلب!
تع��ود تس��مية الروب��وت «بوكس��ي» أي
(صندوق��ي) للش��كل الصندوقي ال��ذي تظهر
ب��ه ه��ذه اآلل��ة وتش��ترك في��ه م��ع الروب��وت
«بيب��ر» المتخص��ص ف��ي التس��لية والروبوت
(بي.أر  )2الذي صنعت منه نسخة أم بالفعل
ويب��دوان متثاقلي��ن بع��ض الش��يء .ولك��ن
الروبوت «بوكس��ي» من صن��ع باحثي معهد
ال��ذكاء الصناع��ي في بريم��ن وذلك خالفا
لآللتي��ن األخريي��ن حي��ث ط��وره أليكس��يس
مالدونادو بنفسه خالل عامين.
يحت��اج الروب��وت م��ن أج��ل التع��رف عل��ى
المش��اكل ومعالجته��ا أن يتعل��م م��ن
أخطائ��ه وأن يحق��ق نجاح��ا م��ن خ�لال ه��ذا
التعلم وذلك بش��كل يش��به ما يفعله الطفل
حسبما أوضح بيتس .ولكن الروبوت ،وخالفا
لإلنسان الذي يتصرف بشكل غريزي ،يحتاج
أوال لإلجابة على قائمة مطولة من األس��ئلة
قبل أن يس��تطيع تحقيق نتيجة ناجحة .من
ه��ذه األس��ئلة« :أين كنت تق��ف»؟ و«ما هي
األش��ياء الت��ي رأيته��ا»؟ و«م��اذا فعل��ت بع��د
ذل��ك»؟ ،باإلضاف��ة إل��ى الكثير من األس��ئلة
المش��ابهة التي يوجهه��ا باحثو المعهد لهذه
اآلالت التي يلقنونها الحركة التلقائية.

مشروع فضائي روسي أمريكي مشترك إلى الزهرة

مخ اإلنسان يمكن تدريبه كأي عضلة بالجسم

حس��ب ما أورده المختبر األمريكي للطاقة النفاثة فإن ممثلين عن ناس��ا وعلماء روس
يلتقون األسبوع الجاري في معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية.
ويخص��ص اللق��اء لبح��ث المه��ام العلمي��ة المزم��ع طرحه��ا أم��ام البعث��ة الفضائي��ة
المشتركة إلى المريخ .وقال رئيس قسم دراسة الكواكب في ناسا جيم غرين إن الزهرة
تس��مى كثي��را ب �ـ «أخ��ت األرض» .لكنن��ا ال نع��رف عنها إال أمور بس��يطة .وف��ي حال فهم
عمليات مختلفة تحدث في المريخ والزهرة ستتشكل لدينا صورة كاملة ومكتملة حول
كيفية تطور كواكب تش��به األرض ،أي ماذا حدث باألرض في الماضي وس��يحدث بها
مستقبال.
يذك��ر أن وس��ائل اإلع�لام الروس��ية واألمريكية ب��دأت تفيد في مطلع نوفمبر /تش��رين
الثاني الماضي بأن الخبراء من ناس��ا والعلماء الروس بدأوا يدرس��ون مش��روعا مشتركا

ق��ام باحث��ون ألم��ان بدراس��ة الم��خ عن كثب واكتش��فوا أن��ه يمكن تدري��ب المخ على
اس��تدعاء المعلوم��ات م��ن الذاك��رة ،وأن��ه هنال��ك مناط��ق معين��ة ف��ي الم��خ تكبر بعد
االستخدام المستمر مثلما يحدث مع أي عضلة بالجسم يتم تدريبها.
ُترى هل يمكن أن يصدأ مخ اإلنسان ،حال استخدمه بمعدل محدود؟! في هذا السياق
أوض��ح البروفس��ور الرس ش��فابه ،رئي��س قس��م عل��م النف��س المعرف��ي بجامع��ة هامبورغ
األلماني��ة« :ال يتعل��ق األم��ر باختف��اء معلوم��ات م��ن الذاك��رة ،ولك��ن تصع��ب إمكاني��ة
الوصول إليها ،حال عدم استدعائها لفترات طويلة.
لذا أوصى ش��فابه من ال يرغب في البحث عن كل صغيرة عبر محرك البحث غوغل
بتدري��ب مخ��ه وكأن��ه عضل��ة ،موضح��ا أن��ه يمك��ن القي��ام بذل��ك مث�لا من االس��تعانة
بكت��اب ،بحي��ث يت��م القراءة فيه ،ثم إغالق��ه ،ثم محاولة اس��تدعاء المعلومات الجديدة
من الذاكرة مباشرة.
وأض��اف العال��م األلمان��ي قائ�لا :ق��ام باحث��ون بفح��ص ما يح��دث عند القي��ام بذلك
بش��كل مكث��ف ل��دى س��ائقي س��يارات أج��رة ف��ي لن��دن .وأوض��ح أنه نظ��را لوص��ول هؤالء
األش��خاص لذاكرته��م المكاني��ة بصورة مس��تمرة ،أظهرت تقارير رس��م الم��خ لديهم أن
المنطق��ة المعني��ة بذل��ك ف��ي الم��خ كان��ت أكبر حجم��ا م��ن نظيرتها ل��دى غيرهم،
وبذل��ك تبي��ن أن هن��اك مناط��ق معينة بالدم��اغ تكبر أيضا مثلما يح��دث مع أي عضلة
بالجسم يتم تدريبها.

األبناء يطيلون أعمار آبائهم
كش��فت دراس��ة س��ويدية
حديث��ة ،أن إنج��اب األطف��ال
يطي��ل عم��ر الف��رد بحوال��ى
س��نتين ،وذل��ك بع��د دراس��ة
بيانات نحو  1.5مليون شخص.
وأوضح��ت الدراس��ة أن إنجاب
األطف��ال يطي��ل عم��ر الف��رد
عل��ى الم��دى الطوي��ل ،كونهم
يس��اندون آباءهم عندما يتقدم
بهم العمر.
كم��ا أش��ارت إل��ى أن
األش��خاص الذين لديهم أبناء،
يهتمون بصحتهم بشكل أكبر
م��ن أولئ��ك الذي��ن ل��م ينجبوا
أطف��اال ،حرص��ا منه��م عل��ى االهتم��ام بعائالته��م .وبالنس��بة لألمه��ات ،ف��إن إنج��اب
األطفال يطيل أعمارهن بمعدل  18شهرا.

وداعا للعمى ..شبكية جديدة من عيون السمك!
يبح��ث الكثي��ر م��ن األش��خاص
الذي��ن فق��دوا بصره��م على أي وس��يلة
الس��ترجاعه ،واآلن ،نج��ح فري��ق م��ن
العلم��اء األمريكيي��ن ف��ي اكتش��اف
عالج جديد للعمى من عيون السمك
نظرا لقدرته��ا على تجديد عيونها في
 28يوما فقط.
أوضح العلماء من جامعة فاندربيلت
األمريكي��ة أن��ه يمك��ن عك��س الضم��ور
البقع��ى المرتب��ط بالعمر ،الذي يعتبر
الس��بب الرئيس��ي لفق��دان البص��ر ف��ي
جميع أنحاء العالم ،ويحدث عندما تدمر شبكية العين.
وأش��ار العلم��اء في دراس��ة على األس��ماك إلى أن خفض مس��تويات م��ادة كيميائية
في الدماغ يس��اعد على إنماء المنطقة المتضررة من العين ،وهذه العملية يمكن أن
تحدث حتى قبل أن يحدث الضرر ،ومنع البشر من النظارات والعمليات.
وتاب��ع الباحث��ون أن ش��بكية األس��ماك تحت��وي عل��ى خالي��ا جذعي��ة تدع��ى «مول��ر
الدبقية» والتى تلعب دورا رئيسيا في التجديد ،وتبدأ في التكاثر وتتحول إلى بدائل
للخالي��ا الش��بكية التالف��ة ،وه��ى موج��ودة أيض��ا ف��ي ش��بكية عي��ن البش��ر والثديي��ات
األخرى ،ولكن ال تتجدد.
وأضاف مؤلف الدراسة البروفسور «جيمس باتون» ،أنه من الممكن تحفيز شبكية
العي��ن البش��رية إلصالح أنفس��ها م��ن خالل تثبي��ط الناقل العصب��ي « »GABAفي
المخ.

األطباء يرصدون نشاطا غامضا في دماغ إنسان بعد موته
لبعث��ة «الزه��رة – دي» الت��ي ت��م حذفها من البرنام��ج الفضائي الفدرالي الروس��ي ألعوام
 2025 - 2015لنقص األموال في القطاع الفضائي الروسي.
وحس��ب األكاديم��ي الروس��ي لي��ف زيليوني ف��إن الممثلين عن ناس��ا قد أب��دوا اهتماما
بإنش��اء محطة طويلة األمد في الزهرة من ش��أنها دراس��ة س��طح الكوكب وغالفه الغازي
خالل فترة طويلة.
وقد تم في أكتوبر /تشرين األول الماضي تشكيل فريق عمل مشترك من شأنه تقييم
إمكانيات البعثة وتوزيع المسؤوليات بين روسيا والواليات المتحدة.
وس��يعقد األس��بوع الج��اري اجتماع آخر بي��ن العلماء والمهندس��ين والموظفين الروس
األمريكيي��ن الذي��ن س��يضعون مه��ام علمي��ة للبعث��ة .ويفت��رض أن تعمل محط��ة “الزهرة
 دي” ف��ي م��دار الزه��رة لم��دة  3أع��وام عل��ى أق��ل تقدير .وس��يتم إنزال مس��بار إلى س��طحالكوكب وإطالق طائرة من دون طيار إلى طبقاته العليا.
وق��ال رئي��س فري��ق العم��ل م��ن الجانب األمريك��ي دافيد سينس��كي إنه يتوق��ع أن تنطلق
البعثة عام  2025أو  2026شرط أن يدخل هذا المشروع في البرنامج الفضائي الروسي.

أظهرت دراسة طبية حديثة ،أن دماغ اإلنسان يمكن أن يستمر بالعمل  10دقائق إضافية
بعد وفاة الجسد ،بعدما كان االعتقاد ساريا بتوقف كل األعضاء فور مفارقة الحياة.
ورص��د مجموع��ة م��ن األطباء الكنديين ،نوعا م��ن الموجات في أدمغة أش��خاص فارقوا
الحياة وتوقفت قلوبهم عن الخفقان ..وأجرى األطباء دراستهم على  4أشخاص متوفين،
فاكتشفوا أن أدمغتهم جميعا قد واصلت عملها بعد توقف القلب وضغط الدم.
وقال��ت الدراس��ة إن دم��اغ أح��د المتوفين اس��تمر في نش��اطه لقرابة  12دقيق��ة وهي مدة
طويلة لم يس��بق رصدها ،لكن األطباء لم يعرفوا س��بب «النش��اط الغامض» للدماغ بعد
الوف��اة .وكان األطب��اء يعتق��دون ،ف��ي وق��ت س��ابق ،أن نش��اط الدم��اغ يتوقف قب��ل الوفاة
أو بع��د م��دة قصي��رة م��ن توق��ف القلب عن الخفق��ان .لكن دراس��ات علمية كش��فت العام
الماض��ي ،أن بع��ض الجين��ات تواصل عملها في جس��م اإلنس��ان ،لعدة أي��ام وبصورة أكثر
نشاطا من حالة الحياة في بعض الحاالت.
وأوردت الدراس��ة المنش��ورة في صحيفة «كنديان جورنال أوف نورولوجيكال ساينسز»،
أن ما تم الكش��ف عنه يغذي عدة مخاوف أخالقية في الطب ،إذ يطرح أس��ئلة حول الوقت
األنسب الذي يمكن فيه أخذ األعضاء المتبرع بها من الشخص المتوفى ظاهريا.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
احلمل

 22آذار  21 -نيسان

س��وف تتع��رض للكثي��ر م��ن األس��ئلة الي��وم،
وس��وف يُطل��ب من��ك النص��ح ويتطل��ب ذلك أن
تحاف��ظ عل��ى الس�لام ف��ي موضوع��ات حساس��ة.
لك��ن ال ت��دع الغ��رور يصيبك نتيجة له��ذه الثقة
الموضوع��ة في��ك ،وإال فإن��ك س��وف تس��يء
استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك
في أغراض أنانية .اس��تخدم نفوذك في مس��اعدة
اآلخرين ،فربما تكسب قلب شخص آخر.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

ع��ن قري��ب ،س��تواجه تحدي��ات وعراقي��ل
صعبة .قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب
مضايق��ات بتواج��ده بالم��كان ،وذلك س��عياً
لإلخ�لال بتوازن��ك .بالتال��ي يج��ب األخ��ذ
بعي��ن االعتب��ار أق��ل تأثي��ر س��لبي ق��د يك��ون
لتل��ك العوائ��ق العابرة على مس��ار حياتك
ف��ي حال��ة ما اذا قررت تجاهلها بكل بس��اطة.
فقط عليك ترك التوتر اليومي وراءك.

األسد

 22متوز  21 -آب

ألول م��رة خانت��ك األنم��اط
الس��لوكية االعتيادي��ة الخاص��ة
ب��ك ووضعت��ك ف��ي مواق��ف حرج��ة.
اس��تراتيجية الحل��ول الت��ي تنتهجه��ا
في المعتاد ال تحس��ن م��ن األمور ،مهما
حاولت مراراً وتكراراً .كنوع من التغيير،
ح��اول التخل��ي ع��ن تل��ك األنم��اط
االعتيادية واتخذ منهجاً جديداً!

العذراء

 22آب  21 -ايلول

وج��ه طاقاتك بالدرج��ة األولى باتجاه
تطوي��ر م��واردك الداخلي��ة ،حت��ى تتجن��ب
قدر اإلمكان نوبات الغضب وتبادل األلفاظ
العدوانية والبذيئة وأيضاً أي مواجهات قد
تتط��ور إل��ى اس��تخدام العن��ف البدن��ي ،ألن
هذا السلوك لن يرجع عليك بأي منفعة.
إذا تمكن��ت من تركيز ه��ذه القوة والطاقة
في تطوير مواردك الداخلية.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

م��ع طاقت��ك وحماس��ك  ،الوق��ت
اآلن جي��د للب��دء ف��ي اكتش��اف ف��رص
جدي��دة ق��د ت��ؤدي إلى تج��ارب مثيرة ال
ُتنس��ى .لك��ن توخ الحذر حت��ى ال تدخل
في مش��روعات كثي��رة مختلفة وترهق
نفس��ك .إذا حدث ذلك ،فسوف تواجه
الكثي��ر م��ن المهام غي��ر التامة التي قد
تصبح التزاماً عليك.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

الي��وم ال تب��دو ق��ادراً عل��ى إنج��از أي ش��يء،
ولك��ن ال ت��دع ذل��ك يرجعك كثي��راً للخلف.
إذا اس��تمريت في العمل بثبات ،س��وف تكتش��ف
النجاح مرة أخرى .الوضع مش��ابه في حياتك
الخاص��ة ،م��ع ش��ريك حيات��ك وأيض �اً م��ع
األصدقاء .ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء
التفاه��م م��ن خ�لال التواص��ل اله��ادف .يش��كل
التوتر خطراً على صحتك.

مهارات��ك التنظيمي��ة مطلوب��ة ف��ي
العم��ل اليوم ،ويمكنك جم��ع أفكار زمالئك
وبالتال��ي تتف��وق .ق��د يك��ون لذل��ك تأثي��راً
إيجابي �اً عل��ى ثقت��ك بذات��ك ،كم��ا س��وف
يالح��ظ األصدق��اء أيض �اً النزع��ة المتناغمة
فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات
المختلف��ة مع �اً .بم��ا أن��ك تش��عر بحالتك
الجيدة ،فإنك مهتم بصحة اآلخرين.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

صحت��ك الجس��دية والعقلي��ة ف��ي
أحس��ن أحواله��ا ،ف�لا ت��دع اللحظة تمر
دون أن تس��عى وراء أف��كارك .ستكس��ب
المؤيدي��ن الذي��ن يش��اركوك ف��ي
األه��داف ويمكنه��م المض��ي قدم �اً
كفريق .هكذا تستطيع العمل بطريقة
جي��دة وتتق��دم بش��كل كبي��ر لكي تصل
في النهاية إلى أهدافك.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

أن��ت ح��ازم وق��ادر أخي��راً عل��ى تنفي��ذ
رغباتك التي احتفظت بها سراً لمدة طويلة.
س��وف تنجح إذا اس��تجمعت الشجاعة الكافية
لتحوي��ل أفكارك إلى أفعال ،وعندئذ ،يمكنك
تش��كيل حيات��ك بص��ورة أكث��ر إيجابية على
الم��دى البعي��د .س��وف يدعم��ك األش��خاص
األق��رب ل��ك ،ولك��ن ال تغف��ل ع��ن أهداف��ك
وتحلى بالمثابرة دائماً.
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الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

اذا وجدت شكوك أو ظنون غير مؤكدة في
حياتك ،فهذا هو الوقت المناس��ب أن تطمئن
نفس��ك وتتخل��ص منه��ا مما يوفر ل��ك بنية
وإط��ار عم��ل أكث��ر اس��تقراراً .ف��ي الغال��ب ،لن
تتصادم بالكثير من العوائق في الوقت الحالي،
وس��وف يظهر اآلخري��ن احترامه��م وتقديرهم
ألرائك .نتيجة األمور التي سوف تحسمها في
هذه المرحلة ستساعدك فيما بعد.

على الرغم من أن كل شيء كان يسير
بسالس��ة من قبل ،يقف ش��يء أو ش��خص ما
ف��ي طريق��ك اآلن .ح��دد مقدار الق��وة التي
تحتاجه��ا للتغل��ب عل��ى ه��ذه العقب��ات أو ما
إذا كان م��ن األفض��ل تجاهله��ا ببس��اطة.
اآلن يج��ب أن تس��تخدم قوت��ك بحكم��ة؛
ال تس��مح لنفس��ك ب��أن تتعط��ل أو تتح��ول
بسبب موضوعات صغيرة.

اجلدي
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كلمة الرس

ف��ي الغال��ب ل��ن تصادف��ك أي��ة عقب��ات
من اآلخرين ،وس��وف تتعرف على أش��خاص
ج��دد بس��رعة وبأقل مجهود .إذا اس��تخدمت
ه��ذه المعرف��ة ،فس��وف تتحق��ق الصداق��ات
المجدي��ة عل��ى الم��دى البعي��د .الي��وم يبدو
أن��ه لي��س هن��اك مش��كلة ال تس��تطيع حلها،
وتس��مح ل��ك حالت��ك المزاجي��ة الجي��دة
وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول
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 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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افقياً:

عمودياً

-1شاعرة فلسطينية كبيرة.
-1أدي��ب مص��ري له «قام��وس اإلدارة
والقضاء» بالعربية والفرنسية.
-2ضد يسار -اختالف.
-2قبيح -مدينة أثرية في إيطاليا.
-3عاصمة مالوي.
-3مصيبة -حاز.
-4بحر -مهرب -أزال األثر.
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-4جزي��رة
-5غجري -سعل.
للندبة.
غينيا-
-6ضد شجاع -قفز.
-5ق��ل وج��ود الش��يء -غي��ر م��كان
-7مدينة فرنسية بفالندرا -حارس
الشيء.
الكرم.
-6نعاس«معكوسة» -يزاحم.
-8ص��وت الرص��اص -ض��د قع��د-
-7ضاد الشيء -متشابهان.
للنفي.
-8مدينة في فلسطين -أدبر.
-9عاصمة أفريقية.
-9تذمر -تبجيل.

كلمة السر من ثالثة حروف :مرفأ هندي
س��يراكوزا -مرفأ -ايطالي -في  -ش��رق -صقلية  -على -البحر -االيوني-
عرفها -العرب -باسم -سرقوسه -شهدت -هزيمة -اثينا -من -مدن -مراكز-
الحضارة -اليونانية -القديمة -الهامة.
حل العدد السابق لكلمة السر :صقر
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً-1:ج��ون س��بيك  -2وس��ع -إدراك  -3نيب��ال -ول��ج  -4س��م-ميالنو -5
هد -متين  -6يباري -لي  -7فر -ممشى  -8نادى -حر  -9سد  -نابولي.
عمودي �اً-1 :ج��ون ستيفنس��ن  -2وس��يم -ب��راد  -3نع��ب -ه��ا  -4أم درم��ان -5
بالي -يم  -6يد -لم -شرب  -7كرواتيا  -8النيل -حل  -9سرجون -ثري.

