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ال�سنة الثانيه والع�رشون  -العدد 5930

النبات لديه وسائل إدراك شبيهة بحواس االنسان
وأن��ت تقط��ف زه��رة ه��ل فك��رت أنه��ا تراك؟
ف��ي طبع��ة جدي��دة م��ن كت��اب «م��ا تعلم��ه
النباتات» ،يكشف أحد الباحثين عن حقائق
علمي��ة تنش��ر ألول م��رة ،ع��ن إدراك النبات��ات
لمحيطها الخارجي من خالل حواس شبيهة
بحواس اإلنسان.
ظل��ت قضي��ة م��دى إدراك النب��ات للوس��ط
المحي��ط بهبعيدة عن البحث العلمي لفترة
طويل��ة .ولك��ن ه��ذا الموض��وع أصب��ح مح��ل
اهتم��ام علم��ي متزاي��د ف��ي اآلون��ة األخي��رة
مم��ا دفع الباح��ث دانيال ش��اموفيتز لتأليف
كتاب��ه «م��ا تعلم��ه النبات��ات» وال��ذي نش��ر
ألول م��رة ع��ام  ،2012ث��م حظي��ت طبعت��ه
الحالية بتنقيح واسع وإضافات كثيرة.
ع��ن ه��ذا التنقيح يق��ول مؤل��ف الكتاب في
مقدمت��ه إن وتيرة االكتش��افات العلمية في
عال��م النب��ات تس��ارعت بش��كل جع��ل الطبع��ة
الجدي��دة تحتوي على معلوم��ات رائدة ،ربما
كانت متضادة مع بعض االستنتاجات التي
وردت ف��ي الطبع��ة األول��ى .يع��د ش��اموفيتز،
باح��ث عل��م األحي��اء ،ش��خصية ش��هيرة ف��ي
عال��م أبح��اث النب��ات .ق��ال المؤلف إن��ه يريد
من خالل كتابه تقريب علم النبات لقاعدة
عريضة من الجمهور.
واخت��ار له��ذا اله��دف طريق��ة ربم��ا ظ��ن
البع��ض أنه��ا غي��ر علمية ،حيث ش��به وس��ائل

اإلدراك ل��دى النبات بحواس اإلنس��ان .ولكن
ه��ذه الطريق��ة تس��اعد ف��ي فه��م م��ا يج��ري
داخل النبات .بالطبع ليس لدى النبات أعين
يرى بها ،ولكن فصل «ما يراه أحد النباتات»
خصص لألش��كال المتنوع��ة التي تدرك بها
النبات��ات الض��وء .ب��ل يس��تطيع النب��ات م��ن
خالل ذلك التعرف على األلوان المختلفة.
أج��رى ش��ارليز داروي��ن بالفع��ل تج��ارب ع��ن

توج��ه الجراثي��م للضوء ،وم��ن المعروف عن
زهرة عباد الشمس أنها تتوجه نحو الشمس.
ه��ذا التوجه الضوئ��ي معروف عن الكثير من
النبات��ات .كم��ا أن النبات��ات لي��س له��ا أن��ف
وم��ع ذل��ك فإنه��ا ال تطل��ق عط��ورا فق��ط،
ب��ل يمك��ن أن تش��عر بالروائ��ح المنبعث��ة م��ن
جيرانها ،حيث تس��تطيع التعرف على بعض
الم��واد الكيميائي��ة الموج��ودة ف��ي اله��واء

أضرار خطيرة للمبالغة في شرب املاء

المحيط بها .كما تس��تطيع األش��جار على
س��بيل المث��ال بواس��طة م��واد الفيرومون��ات
الكيميائي��ة تحذي��ر نظرائه��ا الموج��ودة ف��ي
الوس��ط المحي��ط وذل��ك عندم��ا تتع��رض
لهجوم من الحشرات الضارة.
كما أن «حاسة التذوق» لدى النبات قادرة
عل��ى إدراك م��واد كيميائي��ة مختلفة ،ولكن
ليس��ت الم��واد الموج��ودة ف��ي اله��واء ب��ل في
الماء والتربة .ويمكن أن يؤدي التالمس إلى
أن توق��ف النبات��ات نموه��ا أو أن يتس��ارع ه��ذا
النمو كما يحدث على سبيل المثال عندما
يالمس نبات متسلق سياجا.
عل��ى أي ح��ال فباس��تطاعة الكثي��ر م��ن
النبات��ات التميي��ز بي��ن الس��اخن والب��ارد
ومالحظ��ة ذل��ك عندم��ا تهتز أفرعه��ا بفعل
الري��اح .وفي نهاية المط��اف يتطرق المؤلف
إل��ى كيفي��ة معرف��ة النبات مكان��ه وما الذي
يتذك��ره .كت��اب «م��ا يعلمه النب��ات» مثير
للجمي��ع الذي��ن يري��دون معرف��ة المزيد عن
ه��ذه الكائن��ات الخاص��ة .يكت��ب ش��اموفيتز
بش��كل تس��هل قراءت��ه ج��دا ع��ن أبح��اث عل��م
األحي��اء ولكنه يكتب أحيان��ا أيضا عن تاريخ
البحث العلمي في هذا المجال والمطبوعات
العلمي��ة الزائف��ة .ال ش��ك أن ق��راء الكت��اب
س��ينظرون للنبات��ات نظ��رة مختلف��ة بع��د
مطالعة هذا الكتاب.

ن ّب��ه خب��راء صح��ة إل��ى التبع��ات
الصحية الخطيرة المترتبة على شرب
كمي��ات كبيرة من الماء ،الس��يما أن
الن��اس يس��معون نصائ��ح تدعوهم إلى
اإلكث��ار م��ن تن��اول الس��ائل الحي��وي
ف��ي فص��ل الصي��ف م��ع ارتف��اع درج��ات
الحرارة.
وس��جلت الوالي��ات المتح��دة ع��دة
ح��وادث وف��اة من ج � ّراء ش��رب كميات
كبيرة من المياه ،ففي عام  2014مثال
لق��ي مراهق يدرس في الثانوية العامة
مصرع��ه بعدم��ا ش��رب أكثر من س��بع
لترات خالل تدريباته الرياضية.
وي��ؤدي ش��رب كمي��ات كبي��رة م��ن
الم��اء إل��ى نق��ص الصودي��وم ف��ي ال��دم
بجس��م اإلنس��ان بس��بب تأثي��ر الس��ائل
عل��ى مس��تويات المل��ح وجعل��ه يهب��ط
إلى مستوى أقل من المطلوب ،ولذلك
يواج��ه الرياضي��ون ه��ذه المش��كلة ف��ي
العادة ،وقد يقود األمر إلى الموت.
وحي��ن يتلق��ى الجس��م كمي��ة تف��وق
حاجت��ه م��ن الم��اء ،يحص��ل انتف��اخ في
الخالي��ا والدماغ وتش��نج ف��ي العضالت
مع شعور بالغثيان.

باحثون يكتشفون «منطقة التشاؤم» في الرأس

لطالم��ا ارتبط��ت ممارس��ة التماري��ن الرياضي��ة بتحس��ن الحالة الجس��مانية والنفس��ية
للبشر ،لكن اإلفراط فيها يؤدي إلى نتائج عكسية على ما يبدو.
وحس��ب دراس��ة حديث��ة أجري��ت ف��ي جامع��ة «أوكس��فورد» ،ف��إن ممارس��ة التدريب��ات
الرياضية ألكثر من  23يوما شهريا أو لحصص أطول من ساعة ونصف ،لها تأثير أسوأ
على الصحة النفسية لإلنسان من عدم ممارسة الرياضة على اإلطالق.
وش��ملت الدراس��ة الت��ي ب��دأت ع��ام  ،2011أكث��ر م��ن  1.2ملي��ون مبح��وث م��ن الوالي��ات
المتحدة ،وجهت لهم أسئلة بشأن حالتهم البدنية والنفسية وسلوكياتهم الصحية.
وفي المتوس��ط ،عانى المفرطون في ممارس��ة التدريبات الرياضية  3.4يوما ش��هريا من
اضطراب��ات نفس��ية ،بم��ا ف��ي ذل��ك الضغ��ط العصب��ي واالكتئاب ،حس��ب الدراس��ة التي
سلطت عليها الضوء صحيفة «ميرور» البريطانية.
وأوصى باحثو الدراسة بممارسة التدريبات الرياضية لمدة  45دقيقة فقط يوميا ،من 3
إلى  5مرات في األسبوع ،للحصول على أقصى استفادة بدنيا ونفسيا.

فش��لت إدارة الطي��ران والفض��اء
األميركي��ة (ناس��ا) ،الس��بت ،ف��ي تنفي��ذ
رحلته��ا التاريخي��ة م��ن خ�لال إرس��ال أول
بعثة مهمتها مالمس��ة الش��مس ،ف��ي اليوم
ال��ذي يتزام��ن م��ع ظاه��رة كس��وف جزئي
للشمس ( 11أغسطس).
وتأخ��رت رحل��ة اإلط�لاق لم��دة س��اعة،
قب��ل أن يعل��ن المس��ؤولون فش��ل إح��دى
االختب��ارات التقني��ة ،معلني��ن تأجي��ل
العملية إلى يوم األحد (امس).
وقال��ت «ناس��ا» إن المحاول��ة الثاني��ة
إلط�لاق مركب��ة الفض��اء «باركر س��والر
ب��روب» س��تجرى ي��وم األحد(ام��س) عل��ى
الساعة  3:31صباحا.
وكان��ت الوكال��ة ذك��رت أن «بارك��ر
س��والر ب��روب» الت��ي تماث��ل حجم الس��يارة
ستس��افر مباش��رة إل��ى الغ�لاف الخارج��ي
للش��مس ،لتقط��ع  4ماليي��ن مي��ل إل��ى
س��طحه ،وبذل��ك س��تصبح أق��رب إل��ى
الش��مس س��بع م��رات م��ن أي مركب��ة
فضائية.
والمركب��ة الم��زودة ب��درع ح��راري مبتكر

لحمايته��ا م��ن الح��رارة الهائل��ة للش��مس،
سترس��ل أول معلوم��ات م��ن نوعها عن قرب
لنج��م في الفض��اء عندما تالم��س الغالف
الشمس��ي المسمى بالهالة الشمسية .ومن
المقرر أن تدوم المهمة سبع سنوات.
وس��تعتمد المركب��ة المتط��ورة عل��ى
القياس��ات والتصوي��ر إلح��داث ث��ورة ف��ي
فهمن��ا للهال��ة الشمس��ية ،وكي��ف تؤث��ر
التفاعالت هناك على األرض.
وق��د ت��م نق��ل المس��بار ال��ذي س��يحمل
المركب��ة إل��ى مجم��ع اإلطالق ف��ي قاعدة
«كي��ب كانافيرال» الجوية في  30يوليو،
قبل أن يتم وضع المركبة على الصاروخ.
وم��ن المق��رر أن تستكش��ف المركب��ة
منطق��ة الهال��ة الشمس��ية عندم��ا يتقاطع
وجه القمر مع الشمس خالل الكسوف.
وتحم��ل المركب��ة بارك��ر س��والر ب��روب
مجموع��ة م��ن األدوات لدراس��ة الش��مس
س��واء ع��ن بع��د أو ف��ي الموق��ع مع��ا .وم��ن
المأم��ول أن تجي��ب ه��ذه البيان��ات ال��واردة
عل��ى أس��ئلة العلم��اء بش��أن األنش��طة
والتفاعالت الشمسية.

دراسة :معدل ذكاء اإلنسان متجه للغباء!!

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

س��تعم أج��واء م��ن االرتي��اب تس��توجب
منك اتخاذ موقف ،وستجد حالياً صعوبة
ف��ي التخلي عن طريقة تفكي��رك المعتادة،
بالرغم من العواقب الس��لبية التي قد تكون
نابعة من الماضي .مع ذلك ،حاول أن تكون
متفتح��ا حتى تتمكن من تعدي المصاعب
والعراقي��ل بليون��ة وس��هولة .ق��د يتأث��ر
جسمك اذا زاد الضغط عليه.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

س��تلقى ترحابا عارما م��ن قبل كل من
تقابلهم ،فاح��رص على أن تقابل ذلك الود
بنفس القدر وس��وف تكس��ب أصدقاء العمر!
وق��د يحالف��ك الح��ظ وتلتق��ي بش��ريك
حيات��ك .م��ن اآلن فصاع��داً ،الرؤية لديك
واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة
والتأقلم مع أي موقف تتعرض له .يجب أن
تهتم أكثر بهذه الناحية.

ستصبح صدقاتك أكثر عمقاً وسوف
تس��ترجع مع أصدقائك أح��داث وذكريات
ماضي��ة ال تنس��ى .ف��ي وس��ط المجموع��ات
التي تنتمي إليها باألخص ،سوف تتشابك
سلس��لة إجراءات جماعية حيوي��ة وإيجابية
ج��داً وس��وف تق��ودك بس��رعة مذهل��ة إل��ى
هدف��ك .يج��ب أن تتقب��ل كل ف��رد على ما
هو عليه ودع الطاقة تسري !

األسد

 22متوز  21 -آب

بمرور الوقت ودون ش��ك ،أصبحت الحياة
على جزيرتك الصغيرة الهادئة مملة للغاية.
لدي��ك أف��كار وخط��ط جدي��دة تطالب��ك
بالتنفي��ذ ،ف�لا تؤج��ل األم��ر أطول م��ن ذلك؛
اح��زم أمتعت��ك وانطل��ق ف��ي اتج��اه المناطق
الجدي��دة .إذا تحدث��ت ع��ن أف��كارك م��ع م��ن
حول��ك ،س��وف يمكنك االعتم��اد على طاقم
عمل نشيط يمنحك الدعم الذي تحتاجه.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

تش��عر بالراح��ة التام��ة فيم��ا يخ��ص
ذات��ك واألم��ور الت��ي تق��وم به��ا ،ويظه��ر
علي��ك ه��ذا الج��و وينتق��ل إل��ى م��ن ه��م
قريب��ون من��ك .اس��تغل الفرص��ة اآلن
للتواص��ل م��ع أش��خاص بنف��س العقلي��ة.
اكمل خططك بأفكار اآلخرين وابدأ في
العمل بطاقة مركزة ،فما كان يبدو غير
متاح قد أصبح اآلن في متناول يدك.

اآلن وقت��ك! س��وف تتع��رض ف��ي العم��ل
لس��يل م��ن التحدي��ات والخط��ط الجدي��دة.
إذا أبدي��ت بع��ض االهتم��ام به��ذه التحدي��ات
والخط��ط ،فس��وف ت َك��وِّن أصدقا ًء ج��دد .يلجأ
إلي��ك الناس أيض �اً في حيات��ك الخاصة .قد
تظه��ر بعض العالق��ات الجدي��دة والممتعة إذا
أبدي��ت رد فع��ل إيجاب��ي .م��ن الض��روري أن تدع
حالة النشوة الحالية على سجيتها.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

يب��دو وكأن��ك تق��ف أم��ام مش��كالت
ال يمك��ن التغل��ب عليه��ا ،ف�لا تي��أس! فق��ط
علي��ك تغيي��ر منظ��ورك لألش��ياء وعندئ��ذ
س��وف تب��دو الحل��ول واضح��ة .ال تخ��ف م��ن
طل��ب النصيح��ة! حياتك الخاص��ة متقلبة
بشدة في الوقت الحالي .يجب أن تتعامل مع
التقلبات غير المتوقعة بهدوء .مشاعرك غير
المستقرة واضحة في عالقتك الشخصية.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

أن��ت الي��وم تش��عر بإحس��اس رائ��ع
وصحتك جيدة وتش��عر بالثق��ة ،فأنت في
المقدمة في العمل ،ويمكنك أخيراً البدء
في تطبيق أفكار جديدة .حياتك الخاصة
مس��تمرة ف��ي االزده��ار .اس��تغل الوق��ت
لمحاولة اكتش��اف فرص جديدة .ثقتك
بذات��ك اآلن مع��ززة ونتيجة لذلك س��وف
يمتد إحساسك بالرضا.

ال يمك��ن التغلب على العقب��ات التي تراها
أمام��ك في الوق��ت الحال��ي إذا حاولت حلها
تغي��ر
بالط��رق القديم��ة المعروف��ة .يج��ب أن ِّ
مدخلك والتوصل إلى اس��تراتيجية جديدة
وأن ال تس��مح لآلخري��ن بتغيي��ر رأي��ك أو
خطط��ك كثي��راً .يكم��ن الح��ل بداخل��ك،
فببعض الثقة بالنفس تستطيع التغلب على
هذه المشكالت واإلمساك بزمام األمور.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

ف��ي العم��ل ،يج��ب أن تفك��ر مرتين في
جمي��ع قرارات��ك .أنت تميل إلى الس��لوك
المندف��ع ال��ذي ق��د تندم علي��ه فيما بعد.
أن��ت مه��ووس بالنج��اح حت��ى أن��ك عل��ى
اس��تعداد إلنج��از اله��دف المطل��وب عل��ى
حساب اآلخرين .توقف عن دفع طريقك
أم��ام اآلخرين ألن زمالءك قد يجعلونك
تدفع ثمن ذلك.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

يج��ب أن تس��تعد لمواجه��ة مش��كالت
جديدة ،فاألمور ليست جيدة في مكان العمل
وأن��ت ال تس��تطيع إنج��از س��وى القلي��ل .ال
تجعل ذلك يخيفك ،فهذه المراحل تجيء
ثم تذهب .في حياتك الخاصة ،أنت بحاجة
إل��ى داف��ع جدي��د ،فأن��ت تش��عر أن العالق��ات
م��ع م��ن حولك تفق��د رونقها .اكس��ر قيود
الروتين وافعل شيئاً غير تقليدي.
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االضطراب��ات م��ا يزال أم��را معقدا جدا
لدى البشر.
وق��ام الباحث��ون بتحفي��ز المنطق��ة
الدماغي��ة ل��دى الق��ردة عب��ر تي��ار
كهربائ��ي خفي��ف ،ث��م قدم��وا له��ا
عصي��را بمثابة مكاف��أة لكنهم فاجؤوها
ف��ي الوق��ت نفس��ه بأم��ر «مزع��ج» ،إذ
نفث��وا ه��وا ًء ف��ي وجهه��ا خ�لال الوق��ت
نفسه.
وعق��ب ذل��ك ،ق��ام الباحث��ون بع��رض
العصي��ر مرة أخرى عل��ى القردة ،لكنهم
وج��دوا ت��رددا كبي��را بينه��ا ،وه��و م��ا
يكش��ف أنه��ا بات��ت تضح��ي باالمتي��از
(العصي��ر) خش��ية أن يك��ون متبوع��ا
بتجربة الهواء المزعجة مرة أخرى.
وأظه��رت دراس��ات س��ابقة نش��اطا
غي��ر طبيع��ي ف��ي المنطق��ة الدماغي��ة
ل��دى الن��اس الذي��ن يعان��ون اضطرابات
ف��ي الم��زاج ،لك��ن الباحثي��ن ال يزال��ون
ف��ي حاج��ة إل��ى التأك��د م��ن النتيج��ة
الحديثة بشأن التشاؤم.

كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
تش��عر اآلن بأنك س��ليم البنية والذهن
وأخيراً بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك
وس��جيتك .ك��م الطاق��ة الت��ي بداخل��ك
حالياً تمكنك من تطوير األشياء في العمل
والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.
كما أنه الوقت المناسب ألخذ عطلة ،حيث
س��تتمكن هن��اك م��ن التفكي��ر بذه��ن صاف
وتحديد المشروعات.
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22حزيران  21 -متوز

كش��ف باحثون ف��ي علم األعصاب أن
منطق��ة م��ن الدم��اغ تؤث��ر بش��كل الفت
عل��ى اإلحس��اس بالتش��اؤم ،وه��و م��ا قد
يس��اعد الط��ب مس��تقبال عل��ى تقدي��م
ع�لاج أفض��ل للمصابي��ن باضطراب��ات
مثل القلق واالكتئاب.
وق��ال الدراس��ة الت��ي أجري��ت ف��ي
معه��د ماساشوس��تس للتكنولوجي��ا في
الوالي��ات المتح��دة ،إن تحفي��ز منطقة
من الدماغ تس��مى «»caudate nucleus
يؤدي إلى ردود فعل سلبية في الغالب.
واعتم��د الباحث��ون في دراس��تهم على
عين��ة م��ن ق��ردة «الم��كاك» ،لكنه��م
يراهن��ون عل��ى االس��تفادة م��ن نتائ��ج
البحث لمس��اعدة البشر على التخلص
من الس��وداوية والس��لبية ،وفق ما نقلت
«ساينس ألرت».
وأوض��ح الباح��ث المش��رف عل��ى
الدراس��ة ،آن غابريي��ل ،أن زم�لاءه
رص��دوا مزيج��ا م��ن القل��ق واالكتئاب
ل��دى الق��ردة وأض��اف أن ع�لاج ه��ذه

تش��ير العدي��د م��ن اختب��ارات الذكاء الت��ي أجريت خالل القرن العش��رين إلى أن متوس��ط
ذكاء اإلنس��ان أصب��ح أكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى ،إال أن دراس��ات ف��ي الثالثين س��نة األخيرة
أثبت��ت عك��س ذل��ك .وبحس��ب ما ذك��ر موقع «باخ��و باالبرا» اإلس��باني ـ في تقري��ر ترجمته
«عاج��ل» ـ ف��إن الدراس��ة الت��ي أجراها مجموعة باحثي��ن من النرويج ،وأقيم��ت على  730ألف
شخص في الفترة من  1970إلى  ،2009أثبتت أن هناك انخفاضاً في الذكاء بمقدار  7نقاط
عن كل جيل .وأشار موقع « »PsyPostالمتخصص في علم األعصاب ،إلى أن هناك البيانات
مشابهة في كل من المملكة المتحدة والدول االسكندنافية األخرى ،وأن هذه ليست ظاهرة
حصرية .وفسر الموقع سبب ذلك التراجع ،بأننا بدأنا في خلق بيئة تحفز على المزيد من
الغباء ،وبناء مجتمعات منغلقة أكثر من الماضي ،وإن كان هذا ش��يء بس��يط إلى حد ما؛
لك��ن ال يمك��ن دحض��ه في ضوء األدلة المذكورة .وأكد القائمون على الدراس��ة ،أن العوامل
المحتملة مثل س��وء التغذية والوجبات السريعة
والتعليم السيئ وظهور التقنيات الجديدة ،لعبت
أيضاً دوراً كبيراً في هذا التحول.
وق��ال الموق��ع إن الش��اعر األمريك��ي واألس��تاذ
الجامعي «تشارلز سيميك» ،أشار بدقة إلى هذا
االنخف��اض التدريج��ي في مع��دل الذكاء داخل
الجامع��ات؛ حيث إن كل جي��ل جديد يكون على
معرفة ودراية أقل بالتاريخ واألدب.
م��ن ناحي��ة أخرى ،ف��إن التكنولوجي��ا الحديثة،
ش��كلت ج��زءاً م��ن األزمة التي تعان��ي منها العلوم
اإلنسانية في الوقت الحالي.
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وإزاء ه��ذا ق��د يتس��اءل البع��ض ح��ول
الطريق��ة المثل��ى لش��رب الم��اء ،وهن��ا
يجي��ب خب��راء م��ن الكلي��ة األمريكي��ة
للط��ب الرياضي بأن األفضل أن يش��رب
الن��اس حين يش��عرون بالعط��ش ،أي أنه
لي��س من الض��روري أن يجبر الش��خص
نفس��ه عل��ى ش��رب كمي��ات كبي��رة من
الم��اء باعتب��ار ذل��ك مفي��دا للصح��ة،
وف��ق م��ا نقل��ت صحيف��ة «ديل��ي مي��ل»
البريطانية.

للتخلص من السوداوية والسلبية

الكشف عن «الجانب املظلم» للتمارين الرياضية

ناسا تطلق أول رحلة تاريخية لـ «مالمسة الشمس»
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افقياً:

عمودياً

-1أكب��ر صح��راء جليدي��ة -1دولة أفريقية تشتهر بتصدير
ف��ي روس��يا والعال��م أص��ل اس��مها البن والكاكاو.
-2يختبر -ذواليمن والبركة.
«الصابرية».
-3مضي��ق بي��ن البح��ر األحم��ر
-2أتقن -سهل.
وخليج عدن.
-3ضد سلم -بارد.
-4مقب��ض -مواضي��ع تجمي��ع
الناس.
-4عقل -سفلة
الحصاد.
-5دولة عربية.
-5قهوة -حرف جر.
-6بحي��رة أوروبي��ة بي��ن سويس��را -6يسابق -مدخل.
وفرنسا -حكم على شخص.
-7استرجع -طن(معكوسة).
-7تشبث برأيه -لين.
-8يشاهد -للتأوه.
-9ب��س -جامع��ة ش��هيرة ف��ي
-8مدينة هامة في السودان.
ضواحي القاهرة.
-9جهة -مصباح.

كلمة السر من خمسة حروف :عاصمة أوروبية
أوتار -أنغوال -أناناس -أبواق -اليمن -أومتاتا -البرازيل -باريس -بارغواي-
ب��راغ -بالتي��ن -بانك��وك -تايس��ون -تايالن��د -ثقة -ث��وب -جاكلي��ن -جندل-
خواط��ر -خلي��ط -داليدا -ديس��م -دونيت��ز -رونالدو -رينغ��و -روزاريو -زيلندا-
شوق -شص -صولجان -صحافة -صك -طرائف -طبيعيات -طرب -ظهور-
عز -غذاء -فوج -فرنسا -كناريس -لبنان -مالط -وسطأآ.
حل العدد السابق لكلمة السر :بشامون
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:جون��ي فيلب��ي  -2وج��د -يس��اوم  -3زعيم -تم��ر  -4مصدر -يد -5
غم -راجع  -6يلم -بعيد  -7نادرة -نام  -8وقع -هد  -9بيت الحكمة.
عمودياً-1:ج��وزف غي��ن  -2وجع -مالوي-3نديم -تق��دم  -4مصر -رعى -5
في -دابة  -6يسترجع -صح  -7ال -عين  -8بوري -داهم  -9يم -دل -مدة.

