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هدوء غريب في مركز أضخم عواصف اجملموعة الشمسية
لطالم��ا أث��ارت البقع��ة الحم��راء العظيم��ة
للمش��تري ،جاذبي��ة الفلكيي��ن ،باعتباره��ا
أضخ��م عواصف المجموعة الشمس��ية ،وهي
عبارة عن إعصار هائل ذي رياح شديدة القوة.
وق��د تمك��ن العلم��اء ،اآلن ،من الكش��ف عن
حقيق��ة ما يح��دث داخل العاصفة الضخمة،
ووجدوا أن مركزها هادئ بشكل غريب.
ففي حين أن الرياح تصل سرعتها إلى 450
كل��م ف��ي الس��اعة عن��د حاف��ة العاصف��ة ،إال
أنها تصل إلى  25كلم في الساعة ،فقط في
وسطها ،وفقا للعلماء.
وتع��د الزوبعة الضخمة البيضاوية الش��كل
الت��ي يبل��غ طوله��ا  20ألف كل��م ،واحدة من
أكث��ر الظواه��ر الجوي��ة ش��هرة ف��ي النظ��ام
الشمس��ي ،وعلى الرغم من ذلك ،لم يتمكن
العلماء من فهم ما يدور في داخلها.
ووج��دت الدراس��ة الت��ي أجراه��ا فريق دولي
م��ن العلم��اء بقي��ادة أغوس��تين سانش��ير
الفيج��ا ،أس��تاذ الفيزي��اء ف��ي جامع��ة
الباس��ك ،تنوعا غنيا للس��حب داخل البقعة
الحمراء العظيمة .ووفقا للدراس��ة الجديدة

ف��إن البقع��ة الش��هيرة تحت��وي عل��ى س��حب
تراكمي��ة من العواص��ف العنقودية الناتجة
ع��ن تكث��ف بخ��ار األموني��ا ،وموج��ات جاذبية

ضيق��ة ش��بيهة بتل��ك الت��ي تتش��كل عل��ى
األرض عندما تهب الرياح في قمم الجبال.
وم��ع ذل��ك ،يس��ود اله��دوء ف��ي وس��طها

القهوة الخضراء ..فوائد ال حصر لها

القه��وة الخض��راء ه��ي عب��ارة ع��ن ب��ذور
محمص��ة من نبات ارابي��كا ،وتحتوي على
عناص��ر غذائي��ة هام��ة ،م��ن فيتامين��ات
ومعادن والتي تمد الجسم بفوائد صحية
عدي��دة منه��ا المس��اعد ف��ي فق��دان الوزن
الزائ��د م��ن الجس��م ،والوقاي��ة م��ن بع��ض
المش��اكل الصحي��ة مثل أم��راض القلب
وغيره��ا م��ن الفوائ��د التي نتع��رف عليها
ف��ي الس��طور القادم��ة ،وفق �اً لم��ا ذك��ره
موقع « .» mcnabsenergy
الوقاية من السرطان
تحت��وي حب��وب الب��ن األخض��ر عل��ى
مض��ادات األكس��دة ،الت��ي تح��د م��ن نمو
الج��ذور الح��رة ،مما يس��اعد ف��ي الوقاية
م��ن بع��ض المش��اكل الصحي��ة ،مث��ل
الس��رطان وتصل��ب الش��رايين ،م��رض
الزهايم��ر ،الضم��ور البقع��ي ،األم��راض
المرتبطة بالتهاب المفاصل .
ضبط مستوى السكر في الدم
تس��اعد القه��وة الخض��راء عل��ى ضب��ط
مستوى السكر في الدم ،وذلك إلحتوائها
عل��ى مض��ادات األكس��دة الت��ي تس��اعد
أيض �اً عل��ى تقلي��ل االلته��اب ،وخف��ض
مس��توى الجلوك��وز ،والت��ي بدوره��ا ق��د
تقلل من خطر اإلصابة بالنوع الثاني من
داء السكري.
فقدان الوزن
اكتشف الباحثون أن القهوة الخضراء

من��ذ أن أصبح��ت الهوات��ف الذكي��ة
األداة الرئيس��ية لالتص��ال والتواص��ل م��ع
اآلخرين ،يبدو أنه أصبح من غير الممكن
فص��ل الهاتف ع��ن اليد ،وأن��ه أصبح جزءا
مكمال لليد واألصابع.
وبم��ا أن��ه أصبح م��ن الصعب االس��تغناء
ع��ن الهاتف الذكي وص��ار يصحبنا أينما
ذهبنا ،هناك كثيرون منا يأخذون الهاتف
معه��م حتى إلى الحمام (المرحاض) رغم
معرفتن��ا بم��دى خصوصي��ة ه��ذا الم��كان
ألكثر من سبب.
وكثي��رون ينتهزون فرص��ة أخذ الهاتف
معه��م إل��ى الحم��ام للقي��ام بالعدي��د م��ن
المهمات ،بين تصفح الرس��ائل النصية أو
الرس��ائل اإللكتروني��ة أو مواق��ع التواص��ل
االجتماع��ي وربم��ا الحدي��ث م��ع اآلخرين
عبر الهاتف.

لسبب أو آخر.
وح��دد العلم��اء بع��ض أن��واع البكتيري��ا
الض��ارة الت��ي ق��د تك��ون موج��ودة ف��ي
الحمام��ات ،مث��ل الس��المونيال وإي
كوالي وسي ديفيسيل ،مشيرين إلى أنها
ق��د تنتق��ل إلى الش��خص نفس��ه ومنه إلى
الهات��ف وربم��ا إل��ى اآلخري��ن (األصدق��اء
عل��ى وج��ه التحديد) إذا ق��دم لهم الهاتف
لرؤية أو قراءة شيء ما.
وأش��اروا إلى أن ه��ذه البكتيريا قد توجد
عل��ى أيدي أبواب الحمام��ات أو الحنفيات
أو أي تجهي��زات أخ��رى داخ��ل الحم��ام،
وس��تنتقل ه��ذه البكتيريا إلى األش��خاص
بمجرد لمسهم له.
وقال��ت خبيرة التعقي��م ،ليزا أكرلي ،إن
غس��ل اليدين وتعقيمهما لن يجنب المرء
اإلصاب��ة باألم��راض أو انتق��ال البكتيري��ا

غي��ر أن��ه بن��اء عل��ى األبحاث والدراس��ات
فه��ذا الس��لوك غي��ر مس��تحب ويتضم��ن
خطورة كبيرة.
واستعانت صحيفة «ميرور» البريطانية
بثالث��ة علم��اء لمعرف��ة م��دى خط��ورة
اس��تخدام الهات��ف ف��ي الحم��ام ،وكيفي��ة
تقلي��ل ه��ذه الخط��ورة ف��ي ح��ال ل��م يك��ن
المرء قادرا على التخلي عن هذه العادة.
وبالنس��بة للعلم��اء ،ف��إن مص��در
الخط��ورة هو التق��اط البكتيريا الضارة
الت��ي ق��د تك��ون موج��ودة ف��ي الحمامات

إل��ى يدي��ه م��رة أخ��رى ،ذل��ك أن��ه ال يقوم
بتعقيم الكتاب أو هاتفه الذكي.
وأوضح مدير العلوم الطبية الحيوية في
جامع��ة كوين م��اري بلن��دن ،رون كاتلر،
إن الح��ل األمث��ل لمن��ع انتق��ال البكتيري��ا
إل��ى اإلنس��ان ه��ي باختص��ار بتجن��ب أخذ
الهاتف الذكي معه.
وش��دد كاتل��ر عل��ى أن م��دى الخط��ورة
يكم��ن ف��ي مدى اتس��اخ أو نظاف��ة الحمام،
مح��ذرا على وجه التحديد من الحمامات
العامة أو المشتركة.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

أنت اليوم غير متفق مع ذاتك ،وهذا واضح
في عدم الرضا العميق وكذلك في التقلبات
المزاجي��ة الت��ي تري��د فرضه��ا عل��ى اآلخري��ن.
يجب أن تتقبل الهزائم ُ
أيضا في الوقت الحالي.
انظر لألمر على أنه مساعدة للمستقبل وحاول
اس��تخراج بع��ض اإليجابي��ات م��ن الموق��ف.
اش��غل نفس��ك باألمور التي تس��عدك وإال فلن
تستطيع التخلص من اإلحباط.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

ال تص��اب بخيب��ة أم��ل كبي��رة م��ع س��ير
مجري��ات األم��ور الي��وم ،فعل��ى الرغ��م م��ن
خطط��ك ،فإن��ك ل��ن تتمك��ن م��ن إنج��از
الكثير .قاوم الرغبة في لوم اآلخرين إذا سارت
األم��ور ضد رغبتك .توقعاتك غير الواقعية
ق��د تصيب��ك بخيب��ة األم��ل .عل��ى أي��ة ح��ال،
ال تي��أس ،ولك��ن اس��تغل الفرص الت��ي ال تزال
معروضة .واجه األشياء بشيء من التواضع.

األسد

 22متوز  21 -آب

من المحتمل ظهور أزمات عن قريب،
فحاول أن ال تفقد مزاجك وأعصابك.
اذا حافظ��ت عل��ى رابط��ة جأش��ك،
وواجه��ت االم��ور غي��ر الس��ارة والقالق��ل
الت��ي تثيره��ا ،فل��ن ت��دوم كثي��راً ول��ن
تسبب خسائر مهمة .اعتني بصحتك.
ال تقل��ل م��ن أي��ة أع��راض جس��دية ق��د
تحس بها .ابحث عن السبب.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك،
س��واء عل��ى المس��توى الش��خصي أو المهن��ي.
انتف��ع م��ن ه��ذا التناغم في تقوي��ة عالقاتك
والرواب��ط القائم��ة بين��ك وبي��ن اآلخري��ن
للتس��لح ف��ي األوق��ات العصيب��ة الت��ي تك��ون
فيه��ا مجموع��ة األب��راج الكوني��ة غير مبش��رة
واألح��وال ليس��ت لصالح��ك .واج��ه االم��ور
بتواضع بد ًال من تنفيذ كل شيء بالقوة.

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

األش��خاص ف��ي محي��ط العم��ل
يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع
م��ن ه��ذه الفت��رة لمواجه��ة المش��اكل
الصعب��ة م��ع فريقك وبالتال��ي االقتراب
أكث��ر م��ن هدف��ك .س��وف تس��اعد
الديناميكي��ة التي تنمو بين الفريق على
الوق��وف بصالب��ة أمام أصع��ب التحديات
والوصول معاً إلى النجاح.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

س��تجني ثم��ار مواقف��ك الج��ادة
واإليجابية مع اآلخرين ،مما يجلب لك دعم
ومس��اندة م��ن مص��ادر ل��م تتوقعها ول��م تفكر
فيه��ا من قبل .اغتنم هذه الفرصة إلخبارهم
بتوقعات��ك وتطلعاتك الش��خصية عن أهم
القضاي��ا الت��ي تش��غلك ،حت��ى تتمك��ن م��ن
إح��داث تغييرات جذرية إيجابية في حياتك
وحياة اآلخرين ممن حولك.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

بم��ا أن��ك اآلن تنض��ح بهال��ة خاص��ة من
الق��وة واالس��تقرار ،فإن الناس س��وف يلجأون
إلي��ك م��ن أج��ل المس��اعدة والدع��م .ح��اول
اس��تخدام طاقت��ك ف��ي مس��اعدة اآلخري��ن،
حيث أنهم س��وف ي��ردون الجمي��ل بالتأكيد
ف��ي الم��رة القادم��ة الت��ي تحت��اج فيه��ا إل��ى
مس��اعدة .لك��ن حاول أال تغفل ع��ن أهدافك
ألنك اآلن تملك القوة الالزمة لتحقيقها.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

بم��ا أنك ش��خص اجتماعي بح��ق ،وبما
أن��ك ربم��ا ق��د تك��ون ق��د أهمل��ت واح��د أو
س��بت م��ن معارف��ك مؤخ��راً ،يج��ب عليك
اآلن إص�لاح ه��ذه العالق��ات م��رة أخ��رى
ومعاودة التواصل .ترتفع فرص حل نزاع ما
بي��ن األس��رة أو األصدقاء لألبد .س��وف تمر
بس��اعات ال ُتنس��ى م��ن التناغ��م والتضامن،
وهذا قد يلطف األوقات الصعبة.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

األم��ر ي��زداد صعوب��ة ف��ي العم��ل،
لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة
م��ن زمالئ��ك حت��ى يق��ل جب��ل العم��ل
ال��ذي يقب��ع أمام��ك تدريجي �اً إل��ى أن
يصبح مهاماً يمكن التعامل معها .تتسم
حيات��ك الخاصة بعدد من النزاعات .ال
تدع األمر يصيبك باإلحباط ،حتى وإن
واجهت األسوأ اليوم.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

حت��ى لو ج��اء النج��اح بطريق��ة طبيعية
ف��ي العم��ل ،يج��ب أن تس��تمر ف��ي االحتفاظ
بس�لامك الداخل��ي وأس��لوبك المتواضع.
بهذه الطريقة ،تستطيع االحتفاظ بصداقات
العمل .اس��مح ألحبائك باإلحس��اس بدفء
عاطفتك .أنت تفهم أن الخالفات القديمة
ال تهم في الوقت الحالي ،بل إنها لم تكن تهم
على اإلطالق من قبل.
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ال��ذي أقامت��ه وزارة التج��ارة والصناع��ة
ف��ي كوري��ا الجنوبي��ة بالمش��اركة مع
االتحاد العالمي للمخترعين وش��ركة
كبك��و اكب��ر ش��ركة النت��اج الطاق��ة
ف��ي العال��م ،حي��ث فازت أربع��ة تصاميم
قدمته��ا جامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا
االيراني��ة بالمركزي��ن األول والثان��ي
للمهرجان.

هل هناك عالقة بني «حول» االطفال وتدخني االم؟
كش��فت دراس��ة علمي��ة حديث��ة
نتائ��ج خطي��رة لتدخي��ن األمه��ات
أثن��اء الحم��ل وذك��رت انه يرف��ع خطر
إصاب��ة األطف��ال بالح��ول بنس��بة ،%46
وه��و أح��د أكث��ر األم��راض المرتبط��ة
بالعي��ن بي��ن األطف��ال .ووفق �اً للموق��ع
الطب��ي األمريك��ي «"HealthDayNews
ارتب��ط تدخي��ن األمهات  10س��جائر في
الي��وم أثناء الحمل بزي��ادة خطر إصابة
الطفل بالحول بنسبة .%79
وف��ي األطف��ال الذي��ن يعان��ون م��ن
الح��ول ،ال تت��م مح��اذاة العينين بش��كل
صحيح مع بعضها البعض ،وهذا يمكن
أن يس��هم في ضعف البصر والمشاكل

النفس��ية للطف��ل ف��ي التعام��ل م��ع
اآلخري��ن .وق��ال الدكتور «زوكس��ون»
كبير الباحثين من جامعة هواتش��ونغ
للعل��وم والتكنولوجي��ا ف��ي الصي��ن “إن
تدخي��ن األم أثن��اء الحم��ل مش��كلة
صحية عامة مهمة ،السيما في البلدان
المتقدم��ة ،وتأثيرها عل��ى صحة العين
يستحق اهتمامنا».
وأض��اف الباحث��ون أن التدخي��ن أثناء
الحمل يرفع خطر اإلصابة بالتشوهات
الخلقي��ة والش��فة األرنبي��ة وتش��وهات
القل��ب لدى األطفال وال��والدة المبكرة،
باإلضاف��ة إلى ارتفاع مس��تويات الس��كر
في الدم.

هذا ما تفعله مشروبات الطاقة في جسمك
كشفت دراسة جديدة ،أن شرب
كمية قليلة من مش��روبات الطاقة،
ق��د ت��ؤذي اإلنس��ان بش��كل ج��دي،
وتعرض��ه ألم��راض خطي��رة منه��ا
النوبة القلبية والجلطات.
وق��ال علم��اء ،إن اس��تهالك علب��ة
ونص��ف فقط من مش��روبات الطاقة
الت��ي تتضم��ن نس��بة كبي��رة م��ن
السكر والكافايين ،قد تسبب انسداد
األوعي��ة الدموي��ة ،مم��ا ق��د ي��ؤدي
لإلصاب��ة بالجلط��ة والنوب��ة القلبي��ة،
حسب ما نشرت صحيفة «ميترو».
ووفق��ا لدراس��ة جديدة ،تع��رض رجال
ونس��اء أصح��اء النخف��اض ف��ي فتحات
األوعي��ة الدموي��ة ،بع��د  90دقيق��ة م��ن
تن��اول  750ملليت��ر م��ن علب مش��روبات
الطاق��ة ،أو م��ا يع��ادل علب��ة ونص��ف
م��ن مش��روبات الطاق��ة «الكبي��رة» مث��ل
مشروب «مونستر إينرجي».
وتعد الدراس��ة األولى م��ن نوعها التي
تس��لط الض��وء عل��ى تأثي��ر مش��روبات
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الطاقة عل��ى األوعية الدموية ،وتعطيل
عملية الهضم الغذائي.
واختب��رت الدراس��ة تأثي��ر مش��روبات
الطاق��ة على  44طالب طب غير مدخن
ف��ي العش��رينات م��ن العم��ر ،لتكش��ف
ع��ن انكماش ف��ي محيط دائ��رة األوعية
الدموي��ة إل��ى النص��ف ،مم��ا يصع��ب
حركة الدورة الدموية في الجسم.
ويس��تهلك ع��دد كبي��ر م��ن الش��باب
مش��روبات الطاق��ة ،وقد تصل نس��بة من
يس��تهلكها ف��ي بريطانيا إل��ى  70بالمئة
ممن أعمارهم ما بين  10و 17عاما.

9

1

الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

أن��ت مفع��م بالحيوي��ة والش��جاعة ،ولن
تج��د ظروف �اً أفض��ل لتنفي��ذ طموحات��ك.
لك��ن تق��دم بح��ذر ،ألن��ه يمك��ن أن تفق��د
التركي��ز بس��هولة م��ن خ�لال التفاصي��ل
المعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية .تأكد
م��ن االقت��راب م��ن األش��ياء بطريق��ة عاقلة
وحساسة وركز في الجوانب الرئيسية ولن
تضطر إلى انتظار النجاح كثيراً.

حص��د باحث��ان بجامع��ة العل��وم
والتكنولوجی��ا االيراني��ة ميداليتي��ن
ذهبیتي��ن واخريي��ن فضيتي��ن اضاف��ة
ال��ى الجائ��زة الخاصة لالتح��اد الدولي
للمخترعي��ن ف��ي مهرج��ان االبت��كار
العالم��ي للطاق��ة ( )Bixpo2018ال��ذي
اقيم في كوريا الجنوبية.
وف��از به��ذه الميدالي��ات االس��تاذ
الجامع��ي «ابوالفض��ل واح��دي (عض��و
الهيئ��ة العلمي��ة بكلي��ة الهندس��ة
الكهربائي��ة والمس��اعد التعليم��ي
للجامع��ة) والمهن��دس «آرش طاه��ري»
( الطالب في مرحلة الماجس��تير بكلية
الهنس��ة الكهربائية) بعد ان شاركا في
في المهرجان باربع تصاميم مبتكرة.
وت��م ترش��يح  54تصميم��ا م��ن 40
دول��ة ال��ى المرحل��ة النهاي��ة للمهرجان

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
يأت��ي اليوم مصحوباً ببعض المش��كالت،
فس��وف تقابل مواقف ال يمكن التغلب عليها
إال م��ن خ�لال تغيي��ر رؤيتك لألم��ور .افصل
نفس��ك ع��ن كل م��ا ه��و قدي��م ومع��روف،
وتطلع لكل ما هو جديد .توخ الحذر عند لوم
اآلخري��ن – فم��ن الممكن أن تكون قد ارتكبت
أخطا ًء أيضاً .إذا كنت متفتحاً تجاه األشياء
الجديدة،ستتعلم المزيد عن نفسك.

السرطان

ايران تحصد  4ميداليات في مهرجان االبتكار العاملي للطاقة

حيث تتحرك الس��حب بالتن��اوب في االتجاه
المعاك��س بس��رعة ال تتج��اوز  25كل��م ف��ي
الساعة.
ويق��ول العلم��اء« :هذه الظواه��ر محصورة
ف��ي طبق��ة رقيق��ة ال تزيد س��ماكتها عن 50
كل��م فقط ،والتي تمثل س��طح الس��حب في
الموق��ع ،بينم��ا ف��ي الداخ��ل ،ربم��ا تنخف��ض
البقعة لعمق يصل إلى مئتي كلم».
واعتمد العلماء على الصور التي التقطتها
كامي��را « »JunoCamعل��ى مت��ن تلس��كوب
جون��و ،خ�لال طيران��ه القريب م��ن المنطقة
الحمراء العظيمة.
وتظه��ر المنطقة الحم��راء العظيمة ،التي
لوحظ��ت للم��رة األول��ى قب��ل  150س��نة ،م��ن
خالل التلسكوب بسبب لونها المحمر وسط
الغيوم البيضاء المائلة للصفرة ،المتناقضة
مع بقية ألوان الكوكب.
وعل��ى الرغ��م م��ن الدراس��ات العدي��دة التي
أجريت على العاصفة ،إال أن طبيعتها تشكل
تحدي��ا كبي��را ألخصائي��ي األرص��اد الجوية
الكوكبية.
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22حزيران  21 -متوز

اقيم في كوريا الجنوبية

اصطحاب الهاتف الذكي إلى الحمام ينطوي على مخاطر

تس��اعد عل��ى فق��دان ال��وزن الزائ��د م��ن
الجس��م ،م��ن خ�لال إتب��اع نظ��ام غذائ��ي
صح��ي ،وممارس��ة التماري��ن الرياضي��ة
بإنتظام.
الحفاظ على صحة القلب
يعم��ل حم��ض الكلوروجيني��ك ف��ي
حب��وب القه��وة الخض��راء ف��ي تقيل��ل من
امتص��اص الجلوك��وز ،مما يحافظ على
وزن الجس��م ،و ل��ه تأثي��ر إيجاب��ي عل��ى
األوعي��ة الدموي��ة وصح��ة القل��ب ،كم��ا
يخف��ض م��ن ارتف��اع ضغ��ط ال��دم ،مم��ا
يساعد في الحفاظ على صحة القلب.
مكافحة الشيخوخة
يوج��د حم��ض الكلوروجيني��ك بنس��بة
عالي��ة ف��ي حب��وب القه��وة الخض��راء،
مم��ا يس��اعد ف��ي تأخ��ر ظه��ور أث��ار
الش��يخوخة،من تجاعيد وخطوط دقيقة
وتره��ل وكذل��ك تغيي��ر ل��ون البش��رة
وجفافها.
تعزيز الطاقة في الجسم
تحت��وي حب��وب الب��ن الخض��راء ،عل��ى
الكافيين الذي يعمل على زيادة مستويات
الطاق��ة ،باإلضاف��ة إل��ى المس��اعدة ف��ي
فق��دان ال��وزن ع��ن طري��ق تعزي��ز عملي��ة
األي��ض ،وزي��ادة الدوبامي��ن ،ال��ذي يعم��ل
كمنش��ط للجه��از العصب��ي المرك��زي،
مما يزيد من التركيز وتخفيف الشعور
بالتعب.
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افقياً:

عمودياً

 -1امي��ر بح��ر ترك��ي ل��ه كت��اب
(المحيط) في فنون المالحة.
 -2ناعم  -لقي.
 -3لها  -وعبث  -يحرس.
 -4جريان الماء.
 -5مادة قاتلة  -قدر قيمة الشيء  -والد.
 -6مرك��ز ثقاف��ي وفن��ي وس��ياحي
في الهند  -لعاب النحل.
 -7يبع��ث الش��يء  -خلي��ج ليئ��ر في
المتوسط.
 -8فيلسوف يواني خلف أرسطو في
التعليم له(األخالق) .
 -9ارشد  -برد  -طن.

 -1مستش��رق أميرك��ي نق��ل
م��ن مالط��ة ال��ى بي��روت المطبع��ة
األميركية.
 -2لدغ  -عاصمة أوروبية.
 -3يجف  -مبعوث.
 -4حرف عطف  -يناقض الشيء.
 -5يمس  -عبودية.
 -6هضب��ة بركاني��ة ف��ي س��ورية -
مشى.
 -7آمر السجن  -زفاف.
 -8يقرع الباب  -احتجب.
 -9من أشهر مدن الشرق القديم -
مقدار العمر.

كلمة السر من خمسة حروف :بلدة لبنانية
نس��يب -عريض��ة -من -ش��عراء -المهج��ر -ولد -في -حم��ص -وتوفى -في-
بروكلي��ن -أس��س -مجل��ة -الفنون -في -نيوي��ورك -من -اعض��اء -الرابطة-
القلمية -له -االرواح -الحائرة -ادب -نثر -الحدائق.
حل العدد السابق لكلمة السر :أغادير
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:القاه��رة  - 2ل��وم  -مص��ر  - 3ماريان��ا  - 4أنش��د  -م��ا  - 5زي��ن
 عيدان  - 6لم  -حرمان  - 7أأأ -ريح  - 8نيرون  -ال  - 9بول سينياك .عمودياً - 1 :المنزلة  - 2لوى  -يم  -نو  - 3قمران  -أيل  - 4ين  -حارس 5
 -هدى شعراوي  - 6نديم  -ن ن  - 7أمة  -دار  - 8مانيال  - 9برهان  -حاك .

