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الفئات االكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب

ق��ال باحث��ون هولندي��ون إن المش��اكل
تختل��ف باخت�لاف العم��ر ،وبالتال��ي تتغي��ر
العوام��ل الش��ائعة وراء اإلصاب��ة باالكتئ��اب
بدورها عبر السنوات أيضا.
وأوض��ح فري��ق الدراس��ة أن وج��ود عام��ل
مخاط��رة مث��ل الترم��ل ،أو اعت�لال الصح��ة
ف��ي الش��باب ،ق��د يك��ون ل��ه تأثي��ر كبي��ر ف��ي
اإلصابة بالمرض.
وقال��ت روكس��ان ش��اكس كبي��رة باحثي
الدراس��ة« :مجموع��ة مختلف��ة ومتنوع��ة من
العوام��ل المس��ببة لالكتئ��اب تح��دث عل��ى
م��دى الحي��اة ...لكن من المتوق��ع أن ترتبط
بق��وة بع��ض العوام��ل المس��ببة لالكتئ��اب
ف��ي مراح��ل عمري��ة بعينه��ا ،وق��د تؤث��ر ف��ي
الحقيق��ة عل��ى مجموع��ات عمري��ة أخ��رى
بدرجة أكبر».
ويش��ير فري��ق الدراس��ة إل��ى أن االكتئ��اب
حال��ة معق��دة ،ويعتق��د كثي��ر م��ن الخب��راء
أن عوام��ل مث��ل أزم��ات الحي��اة والمش��كالت
الصحي��ة والمادي��ة يمك��ن أن تس��اهم ف��ي
اإلصاب��ة ب��ه ،إضاف��ة إل��ى أس��باب طبيعي��ة
وراثية وعوامل في الشخصية نفسها.
ولمعرف��ة العوام��ل المس��ببة لالكتئ��اب
الت��ي تؤث��ر على الن��اس في مراح��ل مختلفة

م��ن حياتهم وقدر التأثي��ر الذي يحمله كل
عام��ل منه��ا ،حل��ل فري��ق الدراس��ة بيان��ات
ألكثر من ألفي بالغ ش��اركوا في دراس��تين
طويلتي األمد عن االكتئاب والقلق.
وتراوح��ت أعم��ار المش��اركين ف��ي
دراس��ة منهم��ا بي��ن  18و  65عام��ا عندم��ا
ب��دأوا المش��اركة ،فيم��ا تراوح��ت أعم��ار
المش��اركين ف��ي الدراس��ة األخ��رى بي��ن 60
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والتعليمية في البلدان األخرى ،مع التركيز على البلدان اإلسالمية.

و  93عام��ا عندم��ا ب��دأوا المش��اركة فيه��ا.
وبش��كل أساس��ي كانت لدى  1432مش��اركا
أع��راض واضح��ة لالكتئ��اب ،فيم��ا ل��م تك��ن
لدى  784مشاركا أي أعراض أو تاريخ سابق
لإلصابة باالكتئاب.
وقي��م فري��ق البحث تأثير  19عامال مس��ببا
لالكتئ��اب عل��ى فئ��ات عمري��ة مختلف��ة
وقارن��وا من لم يصابوا أب��دا باالكتئاب بمن

هل لالستحمام اليومي عواقب على الصحة؟

يعانون منه.
وتس��ببت أغل��ب العوام��ل مح��ل البح��ث في
زي��ادة احتماالت اإلصاب��ة باالكتئاب في أي
مرحل��ة عمري��ة وم��ن بي��ن ذل��ك انخف��اض
مس��توى التعلي��م ،واألح��داث الس��لبية الت��ي
يم��ر به��ا األش��خاص والس��مات الش��خصية
والمي��ل إل��ى العزل��ة ونم��ط الحي��اة غي��ر
الصحي واعتالل الصحة.
لكن خمس��ة عوامل بالذات كانت مرتبطة
بدرجة أكب��ر باالكتئاب في مراحل عمرية
بعينها.
فبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين  18و 39
عام��ا كانت زي��ادة الوزن أو البدانة والمعاناة
م��ن األل��م والتع��رض إلس��اءة المعامل��ة ف��ي
الطفول��ة ،واألم��راض المزمن��ة عل��ى صل��ة
قوي��ة باالكتئ��اب .ولم��ن تزي��د أعمارهم عن
 60عام��ا فكان انخفاض الدخل س��ببا لزيادة
احتم��االت اإلصاب��ة باالكتئ��اب أكث��ر م��ن
تأثيره على مراحل عمرية أخرى.
كم��ا خلص الباحث��ون إلى أن من تعرضوا
لعوام��ل «غي��ر متوقع��ة» بالنس��بة ألعمارهم
زادت لديه��م احتماالت اإلصاب��ة باالكتئاب
أكث��ر مم��ن هم في فئات عمرية أخرى كان
هذا السبب شائعا فيها.

يعتب��ر االس��تحمام م��ن أفض��ل
الع��ادات الصحي��ة الت��ي تس��اهم
ف��ي الحفاظ على نظافة الجس��م
وصحة اإلنس��ان ،ولك��ن هل لكثرة
االستحمام مضارها أيضا؟
وف��ي حي��ن يح��رص الكثي��رون
عل��ى االس��تحمام بش��كل يوم��ي
وألكث��ر م��ن م��رة أحيان��ا ،أك��د
ع��دد م��ن علم��اء الصح��ة أن هذه
الع��ادة هي م��ن الع��ادات الصحية
الجي��دة للحف��اظ عل��ى نظاف��ة
الجس��م والتخل��ص م��ن رائح��ة الع��رق ،ولك��ن االس��تحمام ألكث��ر م��ن مرة ف��ي اليوم
باستخدام الصابون والمواد الكيميائية المنظفة للجسم قد يكون له عواقبه السيئة،
فهو يؤدي إلى تقصف الش��عر ،كما قد يتس��بب بضرر للطبقة الطبيعة الحامية من
البكتيريا الموجودة على الجلد.
وفي نفس الوقت أش��ار العلماء إلى أهمية الحفاظ على النظافة الش��خصية وغس��ل
اليدين وأجزاء الجسم التي تعد عرضة للتماس مع البكتيريا باستمرار ،وأوضحوا أن
االس��تحمام بالماء الدافئ ،وخصوصا في المس��اء ،يعتبر الطريقة المثلى للتخلص
من األرق واإلرهاق ويساعد على النوم.

النحفاء أقل عرضة للصداع النصفي
أك��د باحث��ون أمريكي��ون أن
النحفاء أقل عرضة آلالم الشقيقة
والص��داع النصف��ي .وف��ي مق��ال
نش��ره موق��ع healthmagazine
ق��ال العلم��اء :م��ن المع��روف أن
الس��منة س��بب أساس��ي للعديد من
األم��راض ،وغالبا م��ا يصاب الذين
يعان��ون م��ن البدان��ة ،م��ن أم��راض
األوعي��ة الدموي��ة ،الت��ي تس��بب
معظ��م آالم الص��داع النصفي التي
يصاب بها البشر.
وأش��ار العلم��اء إل��ى أن جمي��ع الدراس��ات الطبي��ة تؤك��د أن  %40م��ن المصابي��ن
بالبدان��ة يعان��ون من الش��قيقة وآالم الص��داع النصفي ،وذل��ك ألن أوعيتهم الدموية
ال تق��وم بنق��ل األوكس��يجين والعناص��ر الغذائي��ة الالزم��ة لتغذي��ة الدم��اغ بش��كل
س��ليم ،وأن أكث��ر المرض��ى الذي��ن يتعرض��ون لتل��ك المش��اكل ه��م م��ن النس��اء،
ألن ج��دران أوعيته��ن الدموي��ة أق��ل مرون��ة منه��ا عن��د الرج��ال ،وضغ��ط ال��دم لديهن
أقل بشكل عام.

شاشات اللمس تؤثر على جودة نوم الطفل

توصل��ت دراس��ة بريطاني��ة إل��ى أن الشاش��ات الت��ي تعمل
باللم��س تؤث��ر كثي��راً على نوم األطف��ال الرضع ونموهم
الس��ليم ،إذ ينخف��ض إجمال��ي فت��رة الن��وم خصوص �اً ف��ي
الليل وزيادة وقت النوم أثناء النهار.
تحاصر األجهزة المزودة بشاشات تعمل باللمس الكثير
م��ن األطف��ال الرض��ع ه��ذه األي��ام من��ذ لحظ��ة ميالدهم.
وقد أظهرت دراس��ة علمية نش��رتها مجلة نيتش��ر أن وجود
هذه األجهزة والشاش��ات حول الرضيع يمكن أن تس��بب له
مشكالت وبخاصة في النوم.
وبحس��ب الدراس��ة فإن األجهزة ذات الشاشات التقليدية
مث��ل التلفزي��ون وألع��اب الفيدي��و ،ترتب��ط بمش��كالت
الن��وم وبالنم��و الضعي��ف لألطف��ال .وم��ع ظه��ور األجهزة

األح��دث ذات الشاش��ات الت��ي تعم��ل باللم��س ف��إن ه��ذه
العالق��ة ربم��ا ت��زداد وبخاص��ة بالنس��بة لن��وم األطف��ال
الرض��ع وال��ذي يمث��ل الن��وم له��م أهمي��ة كبيرة بالنس��بة
للنمو السليم.
الدراسة أجراها مركز «أبحاث المخ والنمو اإلدراكي»
في جامعة لندن وشملت األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بي��ن  6و 36ش��هراً ،حي��ث توصل��ت إل��ى نتائ��ج متوقع��ة.
وأش��ارت البيانات التي تم التوصل إليها من خالل دراس��ة
 715رضيع �اً وطف�ل ً
ا صغي��راً تت��راوح أعماره��م بي��ن  6و36
ش��هراً ،إل��ى عالق��ة قوي��ة بي��ن تك��رار اس��تخدام األجه��زة
ذات الشاش��ات الت��ي تعم��ل باللم��س وج��ودة ن��وم الطف��ل،
إذ توصل��ت إل��ى انخف��اض إجمال��ي فت��رة الن��وم عموم �اً،
م��ع انخف��اض الم��دة الزمنية للن��وم أثناء اللي��ل وزيادتها
أثناء النهار ،كما تؤثر على طول الفترة الزمنية الالزمة
لدخول الطفل في مرحلة النوم.
وم��ع كل س��اعة اس��تخدام األجهزة ذات شاش��ة اللمس،
يق��ل وق��ت الن��وم بمق��دار  15.6دقيق��ة .وأصبح��ت مش��كلة
انخف��اض وق��ت الن��وم مش��كلة ش��ائعة ف��ي ه��ذه األي��ام،
وق��د رب��ط الكثي��ر م��ن الدراس��ات بع��ض ه��ذه المش��كالت
بس��يطرة التكنولوجي��ا الرقمي��ة عل��ى األش��خاص حالي �اً.
وبحس��ب دراس��ة لمركز مكافحة األمراض والوقاية ،فإن
واح��داً م��ن كل ثالث��ة أمريكيي��ن بالغي��ن ال يحصل على
كفايت��ه م��ن الن��وم .وت��ؤدي مش��كالت الن��وم إل��ى العديد
م��ن األم��راض الخطي��رة وبخاص��ة الس��كر وضغ��ط ال��دم
والسمنة والجلطة.

القمر يمتلك حقال مغناطيسيا خاصا به منذ مليارات السنني
الكواك��ب
علم��اء
أك��د
األمريكيون أن القمر امتلك حقال
مغناطيسيا منذ  3مليارات عام.
ونش��رت مجل �ة« «�Earth and Plan
 »etary Science Lettersمق��اال
بين��ت في��ه أن القم��ر امتل��ك حقال
مغناطيسيا خاصا به حسب العلماء
عل��ى مدى مليار عام تقريبا ،ويمكن
مقارنت��ه بالحق��ول المغناطيس��ية
لدى كواكب أخرى.
ويعتق��د العلم��اء أن باط��ن القمر كان نواة منصهرة س��اخنة ،م��ن الحديد والنيكل
مع شوائب من الكبريت والكربون .وكانت عملية بلورة تلك المادة تؤدي إلى انبعاث
الحرارة ،التي تس��ببت في تش��كيل تيارات من المادة الس��اخنة في جوف القمر وظهور
الحقل المغناطيسي فيه.
وقد أجرى الخبراء تجارب على المادة التي يمكن برأيهم أن تش��كل النواة .وحددوا
حصص الحديد والنيكل والكبريت والكربون فيها ،وذلك باستخدام المعلومات من
بعثة «أبولو» القمرية عن مكونات الصخور القمرية.
فيم��ا ال يمتل��ك القم��ر ف��ي الوقت الحاضر حقال مغناطيس��يا ،أم��ا باطنه فيتألف
من نواة صلبة وغشاء سائل.
يذكر أن األرض وعطارد والعمالقة الغازية األربعة ،وجانيميد ،بصفته أكبر قمر
للمشتري هي التي تمتلك في الوقت الراهن حقوال مغناطيسية.

الذهب والورق الرملي املغلف بالجرافيت لتوليد الكهرباء
نج��ح باحث��ون ف��ي صناع��ة أجه��زة متناهي��ة
الصغ��ر م��ن الذه��ب وال��ورق الرمل��ي المغل��ف
بالجرافي��ت لتولي��د الكهرب��اء االحتكاكي��ة،
وتعتمد فكرتها على تخزين الطاقة الحركية
كتل��ك الناجم��ة ع��ن تحري��ك األق��دام
وتوظيفها في تشغيل األجهزة اإللكترونية.
بالرغ��م م��ن التط��ور الكبي��ر ال��ذي حققت��ه
األجه��زة اإللكتروني��ة المحمول��ة ف��ي اآلون��ة
األخي��رة ،فإنه��ا مازالت تعاني من مش��كلة تؤرق
المس��تخدمين ،أال وه��ي ض��رورة توصيله��ا
بمصدر ثابت للكهرباء من أجل شحنها .وأوردت
دوري��ة إيه.س��ي.إس نان��و العلمي��ة أن فريق �اً من
الباحثين طور جهازاً خفيف الوزن مصنوع من

م��واد ورقي��ة ،اس��توحيت فكرت��ه من ف��ن تقطيع
األوراق الصيني والياباني ،يمكنه جمع وتخزين
الطاقة من حركة الجسم.
وتتطل��ب األجه��زة اإللكتروني��ة الصغي��رة
مث��ل الس��اعات وأجه��زة قي��اس نبض��ات القل��ب
وس��ماعات األذن إل��ى ق��در ضئي��ل م��ن الطاق��ة،
وعادة ما تحصل على هذه الطاقة من بطاريات
تقليدي��ة قابلة إلع��ادة الش��حن .وأراد الباحثان
تش��ونغ لي��ن وان��غ وتش��ينغو ه��و وفريقهم��ا
البحثي دراسة إمكانية توفير هذه االحتياجات
المح��دودة م��ن الطاقة م��ن الطاق��ة الحركية
لجس��م المس��تخدم ،ونجح��ا بع��د س��نوات م��ن
الدراس��ة ف��ي صناع��ة أجه��زة متناهي��ة الصغ��ر

لتوليد الكهرباء االحتكاكية.
وتعتمد فكرة هذه التقنية على تخزين الطاقة
الحركي��ة من حولن��ا كالطاق��ة الناجمة عن
تحريك األقدام على سبيل المثال ،وتوظيفها
ف��ي تش��غيل األجه��زة اإللكتروني��ة .وب��د ً
ال م��ن
وح��دات توليد الطاقة االحتكاكي��ة المتوافرة
حالي �اً والت��ي تتمي��ز بثق��ل ال��وزن نظ��راً ألنه��ا
مصنوع��ة م��ن ألي��اف األكريلي��ك ،باإلضافة
إل��ى أنه��ا تس��تغرق س��اعات طويل��ة ف��ي ش��حن
األجه��زة الصغي��رة ،اعتم��د فري��ق البح��ث على
خامات خفيفة مربعة الش��كل تشبه تصميمات
ال��ورق المقط��ع ،وقام��وا بتحويلها إل��ى وحدات
لتولي��د الطاق��ة .وصن��ع فريق البح��ث األجزاء

الخارجي��ة لوح��دات تولي��د الطاق��ة الجدي��دة
من الذهب والورق الرملي المغلف بالجرافيت،
وه��ي تحت��وي عل��ى مكثف��ات كهربائي��ة قوي��ة
لتخزي��ن الطاق��ة ،أم��ا األج��زاء الداخلية ،فهي
مصنوع��ة م��ن الورق ومغلف��ة بالذهب وتحتوي
عل��ى رقائق من م��ادة إيثيل البروبلين ،حس��بما
أف��اد الموق��ع اإللكترون��ي األمريك��ي «س��اينس
ديلي» المعني باألبحاث العلمية.
وتبين أثناء التجارب أنه من خالل تكرار الضغط
على هذه الوحدات لعدة دقائق ،من الممكن توليد
قدر من الطاقة يصل إلى فولت واحد ،هي كمية
كافي��ة لتش��غيل جه��از تحك��م ع��ن بع��د أو وح��دة
استشعار لقياس الحرارة أو ساعة يد.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
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ه��ذا الحم��اس المكتش��ف حديث �اً كان
يت��م التعبي��ر عنه ف��ي الماض��ي بت��ردد .أخيراً،
يمكن��ك ت��رك الماض��ي وراء ظه��رك والتطلع
إلى المستقبل .ال تخف من التخلص من كل
م��ا يعوق��ك .يمكن��ك أيضاً تحفي��ز اآلخرين
وأن تصب��ح نموذج �اً له��م بفض��ل الحيوي��ة
الكبي��رة الت��ي تتحل��ى بها ف��ي الوق��ت الحالي.
لديك إصرار على إتمام تنفيذ خططك.

اجلوزاء
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ال يبدو أن جبال المشكالت واالضطرابات
اليومي��ة ف��ي طريقه��ا إل��ى التالش��ي .ك��ن
حازم �اً وحاول اس��تعادة رأي��ك فيما هو مهم،
وإال ق��د تعان��ي م��ن انتكاس��ات دائم��ة .وازن
األم��ور بعناي��ة ،وفكر في األه��داف التي تريد
تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي
عنها .إذا استطعت تنفيذ ذلك ،فسوف تجد
أيضاً أن الحلول أصبحت أسهل.

حماسك يمكنك من العمل بنجاح من
خ�لال فري��ق ،كما يمكنك ت��رك عالمتك
به��دوء إذا قمت بإنجاز المه��ام مع اآلخرين.
لك��ن تذك��ر أن نج��اح المجموعة ه��و األهم
– ولي��س األن��ا الخاص��ة ب��ك .س��وف ينت��ج
ع��ن ذل��ك أيض �اً مناخ �اً جي��داً ف��ي المنزل.
ق��د ي��ؤدي الس��لوك األنان��ي إل��ى اإلض��رار
بعالقاتك األسرية على المدى البعيد.

األسد

 22متوز  21 -آب

أن��ت تحم��ل حم ًال ثقي ًال من المش��كالت؛
اب��دأ بتخفي��ف األثق��ال ع��ن كاهل��ك ،وإال
فس��وف تس��تمر المصاعب في الزي��ادة .يجب
أن تص��ل إل��ى اس��تراتيجية ف��ي التعام��ل م��ع
التحدي��ات المهني��ة والخاص��ة ب��دون إضاعة
الكثي��ر م��ن الطاقة ف��ي نفس الوق��ت .لكن ال
تضيع الكثير من الوقت في التفكير .فكل يوم
يمر هو يوم مفقود من العمر.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

ف��ي المجم��ل ،أن��ت تم��ر بفت��رة اس��تقرار،
وبإمكان��ك اآلن الب��دء ف��ي أعمال��ك بذه��ن
ص��اف وصحة جي��دة .في نفس الوقت ،س��وف
تس��تمتع بي��وم حيوي ،لكن يج��ب التفكير في
أن األش��ياء ل��ن تظ��ل هك��ذا س��هلة ب�لا نهاي��ة.
يجب أن تعمل على تأمين نجاحك اآلن حتى
تق��وي موقفك .قد تتحس��ن الظروف معك
عن قريب وتضحك لك الدنيا.

يـُ��تنبأ باقت��راب وق��وع مش��اكل غي��ر
متوقع��ة وتحفي��زك عل��ى حله��ا أصع��ب م��ن
المعتاد ،فال تيأس وأعثر على بدائل .تس��اءل
أيض �اً إل��ى أي درجة س��تأثر تلك المش��اكل
سلبياً عليك شخصياً .من األفضل االنتظار
والس��ماح ب��أن تج��د المش��اكل طريقه��ا إلى
الح��ل بمفرده��ا .إذا تحالفت الظروف ضدك
مرة أخرى ،فتذكر بأنه ال معارضة للقدر.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

كل الش��واهد تش��ير إل��ى أن المش��روع
الخ��اص ب��ك لي��س على وش��ك الس��ير قدماً
ف��ي الوقت القريب .سيس��توجب عليك قريباً،
مواجه��ة ع��دد من العقب��ات واإلخفاقات أكثر
من ذي قبل ،ولن تحرز أي تقدم .تح َل بالصبر،
فس��وف تم��ر بفت��رات مش��رقة .انته��ز ه��ذه
الفرص��ة لتتعل��م ق��در اإلمكان م��ن اإلخفاقات
التي وقعت بها وأعمل على عدم وقوعها.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

تتزاي��د المش��اكل الت��ي تصادفه��ا ف��ي
مسارك ،ولذلك احرص على عدم نفاد مواردك
البدني��ة والنفس��ية .تأ َن في تحديد المش��اكل
الت��ي تمث��ل حق �اً إعاق��ة ف��ي مس��ارك وتس��تحق
التفكي��ر فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.
في هذا الشأن ،إن إساءة تقدير األشياء قد يؤدي
ب��كل س��هولة إلى مش��اكل صحي��ة .خذ وقتك
لالستمتاع بالمزيد من السالم والهدوء.

عل��ى الصعي َدي��ن الجس��ماني والعقالني،
أنت تشعر بأنك في صحة جيدة وأنك متفق
مع ذاتك .أنت تستمتع باألمور التي تقوم بها
وتريد اقتسام هذه التجارب مع من هم قريبون
من��ك .ه��ذا ش��يء ج��ذاب ومثي��ر للس��عادة
لم��ن هم حولك ،ومن ش��أنه تعزي��ز العالقات
القديمة والجديدة على ح ٍد سواء .سوف تتيح
لك العالقات التأييد.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

لق��د وصل��ت إل��ى حائ��ط س��د ف��ي الوق��ت
الحال��ي ،ويب��دو أن ال ش��يء يح��رز تقدم �اً وأنت
على وشك االستسالم .اعتبر مثل هذه األوقات
اختب��اراً لق��وة إرادت��ك ،وس��يتضح ل��ك قريب �اً
أهمي��ة المض��ي قدم �اً ف��ي خطط��ك .عندئ��ذ
س��تجد الطاق��ة الالزم��ة لالس��تمرار بص��رف
النظر عن العقبات .يجب أن تتخلى عنها فيما
عدا ذلك وتبدأ بمنظور مختلف.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

ف��ي بع��ض األحيان ،يجب أن تتعامل مع
الفش��ل ف��ي العمل .كن ش��جاعاً وانظر إلى
ه��ذه االنتكاس��ات عل��ى إنه��ا ف��رص للتغيير
إلى األحسن .إذا قمت بذلك ،فسوف تخرج
م��ن أعم��اق الي��أس ف��ي حال��ة أفضل .س��وف
تتخ��ذ ق��رارات قريب �اً في حيات��ك الخاصة.
الت��زم برأي��ك ،ولك��ن اس��تمع أيض �اً إل��ى ما
يقوله اآلخرون من حولك.

1

الكلامت املتقاطعة

الي��وم أن��ت متفق أخيراً م��ع ذاتك ،وهذا
يتض��ح لآلخري��ن م��ن خ�لال س��لوكك.
ف��ي العم��ل ،س��وف يطل��ب من��ك الزم�لاء
النصيح��ة ،وكذل��ك الح��ال ف��ي حيات��ك
الخاصة .تأكد من االحتفاظ بالتوازن بين
األخ��ذ والعط��اء حتى تتمكن من االس��تفادة
من الصداقات .يجب أن تكون مهتماً بذاتك
بعض الشيء للحفاظ على هذا التوازن.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

2

3

4

5

6

7

8

9

2
3
4

كلمة الرس

احلمل

 22آذار  21 -نيسان
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افقياً:

عمودياً

-1صحاف��ي وناق��د أدب��ي ولغ��وي
-1أديب مصري دافع عن العربية في
مص��ري م��ن آث��اره «النق��د المنهج��ي
وجه التغريب.
عند العرب».
يشرب.
غيره-
نعمة
زوال
-2تمنى
-2سيف -لؤلؤ.
-3أكبر ملعب في العالم.
-3عاصمة أوروبية -ركائز.
-4والدة -عاصمة غانا.
-4قبيح -للتنبيه.
-5ذكرالدجاج -طراوة«معكوسة».
سحب.
-5متشابهان-
-6شدةالميل الى الطعام.
نفير.
شرط-
حرف
-6مثيل-
-7ب��ركان مش��تعل ف��ي إيطالي��ا-
-7ش��خصية ابتكره��ا ب��رام س��توكر مرفأ ايطالي.
-8مل��س الثي��اب بالمك��واة -فضاء-
تمثل نموذج مصاص الدماء.
موقع استراتيجي وتجاري في إيران.
-8ضد علني -أوثق.
-9س��قي -مدين��ة إس��بانية م��ن
-9إمارة عربية.
عواصم األندلس.

كلمة السر من خمسة حروف :مدينة سعودية
ان -بريتوري��ا -عاصم��ة -افريقية-الجنوبي��ة -االداري��ة -وعاصم��ة -اقلي��م-
ترانس��فال -مرك��ز -تج��اري -وصناعي -م��ع -بريدة -مدينة -س��عودية -في-
القصيم -على -وادي -الرقة -سوق -ابل.
حل العدد السابق لكلمة السر :حربي
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً-1:األبلق-ج��د  -2لبي��ب -اجل��ى  -3ق��ال -م��دارس -4يناص��ر -ي��د
-5تيسير -6ود -دار-حد -7البا -ترقى -8نار -يفت  -9ليلى علوي.
عمودي �اً-1 :القي��روان -2لب��ان -دالل -3إي�لات -ب��ري -4ب ب  -صي��دا -5
مرسى -يا  -6قاد -يرتفع -7جرير -رتل  -8جالد -حق  -9داس -يداوي.

