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إلنشاء أجهزة تدريب ومحاكاة إلعادة التأهيل

ألول مرة ..ناسا تتنصت على «صوت املريخ»

قراءة النشاط الكهربائي للعضالت وتحويله إلى إشارات!
قام العلماء والمهندس��ون من خالل منصة
الجامعة الوطنية لألبحاث النووية «ميفي»
بتصمي��م جه��از «ميو-إنترفيس» القادر على
قراءة النشاط الكهربائي للعضالت وتحويله
إلى إشارات.
وم��ن المخط��ط أن يت��م اس��تخدام ه��ذا
التصمي��م إلنش��اء أجه��زة تدري��ب ومحاكاة
إلعادة التأهي��ل ،وتصميم المالبس الذكية
للرياضيين مع إمكانية قراءة مخطط القلب
الكهربائي وغيرها من المؤش��رات ،وكذلك
نظ��ام التحك��م ف��ي ال��ذراع االصطناعي��ة
االلكتروني��ة ،باإلضافة إل��ى التحكم عن بعد
بالهواتف الذكية ونظام المنزل الذكي.
ويش��ير الباح��ث ب��والت أيتباي��ف طال��ب
الماجس��تير ف��ي مدرس��ة الهندس��ة العلي��ا
التابع��ة لجامع��ة «ميف��ي» إل��ى أن «مي��و-
انترفيس» عبارة عن مش��روع واجهة إلنسان-
آل��ي يق��وم بتس��جيل النش��اط الكهربائ��ي
لعض�لات ال��ذراع ويتع��رف عل��ى اإليم��اءات
ويحولها إلى أوامر لألجهزة.
وتاب��ع خ�لال حديث��ه قائ�لا« :إن كلم��ة
«مي��و» تعن��ي باليوناني��ة «عضل��ة» .أما مبدأ
العمل فهو كاآلتي :تقوم األقطاب بتسجيل
اإلش��ارات الكهرومغناطيس��ية من العضالت،
ث��م تتع��رف الواجه��ة ،بواس��طة خوارزمي��ات
خاص��ة ،عل��ى أنم��اط الح��ركات ويترجمه��ا

إلى أوامر لألجهزة».
يعمل المتخصصون في هذا المشروع منذ
عام  ،2015حيث فاز مشروع «ميو-انترفيس»
عل��ى منح��ة مالي��ة م��ن صن��دوق التروي��ج
لالبت��كارات «س��تارت »1-قيمته��ا  2ملي��ون
روب��ل .وه��ذه األم��وال اس��تخدمت لتجمي��ع
نم��وذج أولي ف��ي المختبر قادر عل��ى التعرف
إلى ثماني إيماءات للشخص الواحد.
ف��ي ع��ام  2017ف��از المش��روع ف��ي برنام��ج
 Generation-Sوش��غل المرك��ز األول ف��ي
فئة «االبتكارات في البزنس» خالل مس��ابقة

«الهندس��ة االلكترونية االبتكارية» .وفي عام
 2018ف��از بجائ��زة صينية روس��ية لالبتكارات
الصناعية «جوائز االبتكارات».
من��ذ فترة وجيزة ق��ام المصممون بتجميع
نس��خة جديدة ومستقلة عن جهاز على شكل
س��وار م��ع وح��دات الطاق��ة والبلوت��وث ،الذي
يحت��وي وح��دة القص��ور الذاتي-غيروس��كوب
ومقاييس التسارع.
وعل��ق الباح��ث ب��والت أيتباي��ف قائ�لا« :إن
مي��زة تصميمن��ا مقارن��ة مع نظرائه��ا ،تكمن
في الدقة العالية والسرعة في تعرف الجهاز،

العثور على مفتاح تجنب الوفاة املبكرة!

تدليك القدمني أسهل طريق إلى القلب

يق��ول باحثون إس��بان إن القدرة على صعود
أرب��ع مجموع��ات م��ن الس�لالم دون توق��ف،
ه��ي مفت��اح تجن��ب الم��وت المبكر.واختب��ر
الباحث��ون النظري��ة عل��ى حوال��ى  13أل��ف
شخص ،ووجدوا أن األشخاص الذين واجهوا
مش��اكل ف��ي صعود الس�لالم ،كان��وا أكثر
عرض��ة لإلصاب��ة بأم��راض القل��ب بنح��و 3
مرات ،وأكثر عرضة لإلصابة بالوفاة مرتين
بسبب السرطان.
وتدع��ي الدراس��ة أن النتائ��ج «توف��ر دلي�لا
إضافيا على فوائد التمرين واللياقة البدنية،
بالنسبة للصحة وطول العمر».
وباإلضاف��ة إل��ى الحفاظ على وزن الجس��م،
فإن النشاط البدني له تأثيرات إيجابية على
ضغط الدم والدهون ويقلل من االلتهاب ،كما يحسن من استجابة الجهاز المناعي لألورام.
وق��ام باحث��و مستش��فى « »Coruñaالجامع��ي ف��ي غاليس��يا ،بتحلي��ل ح��االت األش��خاص المصابي��ن
بمرض الشريان التاجي.
وقاد الدراسة التي ُعرضت في معرض « »EuroEcho-Imaging 2018بميالنو ،طبيب القلب واألستاذ
المساعد الدكتور ،جيسوس بيتيرو.
ُ
وطلب من المشاركين المشي أو الركض على جهاز المشي ،وزيادة شدته تدريجيا حتى يصلوا إلى
نقطة اإلرهاق.
وأثن��اء ممارس��ة التمري��ن الرياض��ي ،ت��م رب��ط المش��اركين بجه��از تخطي��ط القل��ب ال��ذي يس��تخدم
الموج��ات الصوتي��ة إلنش��اء ص��ور متحرك��ة للقلب ،تظهر حجمه وش��كله ،وكذلك م��دى جودة عمل
صمامات القلب.
وخالل الدراس��ة ،توفي  1253من المش��اركين جراء اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ،و670
بسبب السرطان و 650ألسباب أخرى.
وبع��د تعدي��ل العوام��ل بم��ا ف��ي ذل��ك العم��ر والجن��س ،ارتب��ط كل مقي��اس تحق��ق خ�لال االختب��ار
بانخفاض خطر الوفاة ،بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية أو السرطان ،بنسبة .%9
وكان خطر الوفاة بس��بب أمراض القلب واألوعية الدموية أعلى بـ  3مرات تقريبا ،بين المش��اركين
الذين يعانون من ضعف القدرة الوظيفية.
كم��ا كان��ت الوفي��ات غير المرتبطة باألمراض القلبية وغير الس��رطانية ،أعل��ى بثالث مرات تقريبا
لدى أولئك الذين يعانون من ضعف األداء ،مقارنة بالقدرة الوظيفية الجيدة.
وتوصي الجمعية األوروبية ألمراض القلب ،بما ال يقل عن  150دقيقة من النش��اط البدني المعتدل
لأليروبيك في األسبوع ،أو  75دقيقة من النشاط البدني القوي أسبوعيا.

هن��اك مقول��ة س��ائدة توارثته��ا األجي��ال تؤك��د أن «أقص��ر الط��رق إل��ى
القل��ب ه��ي المعدة» ،خاصة إلى قلب الزوج كم��ا تقول جداتنا ،لكن يبدو
أن تل��ك المقول��ة أصبحت من الت��راث القديم ،حيث إن األبحاث الحديثة
أثبتت أنه يمكن الوصول إلى القلب بطرق أخرى.
فقد أثبتت دراسة حديثة أن عملية تدليك القدمين لمدة  10دقائق قد
تك��ون الطريق��ة الفعلية للوصول إلى القل��ب ،ألن تدليك القدمين يحفز
إف��راز هرم��ون «أوكسايتوس��ين  ،»oxytocinالمع��روف بـ»هرم��ون الحب»،
وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأثن��اء الدراس��ة ،تم س��حب عينات دم من المش��اركين قب��ل وبعد عملية
تدلي��ك القدمي��ن ،حيث تم قياس نس��بة الهرمون في ال��دم في الحالتين.
واكتش��ف القائمون على الدراس��ة أن هناك زيادة في «هرمون الحب» في
ال��دم بنس��بة  ،%51خاص��ة بعد تدليك القدمين باس��تخدام اليدين ،بينما
زاد الهرمون بنسبة  %18فقط عند استعمال آلة تدليك القدمين.
ويفس��ر العلم��اء ذل��ك ب��أن تركي��ز األعصاب ف��ي منطق��ة القدمين هي
سبب الحس القوي فيهما.
يُذكر أن هرمون «أوكسايتوسين  »oxytocinيفرزه الجسم بكثرة أثناء
عملية المخاض والوالدة وكذلك أثناء عملية الرضاعة الطبيعية.
وبحس��ب موق��ع  ،Daily Medical Infoف��إن «هرم��ون الح��ب» ،أو
«أوكسايتوسين  ،»oxytocinهو هرمون تنتجه الغدة النخامية الموجودة
ف��ي الم��خ .وتف��رز الغ��دة النخامي��ة العدي��د من األحم��اض األميني��ة التي
تس��اعد الهرم��ون عل��ى القي��ام بع��دة وظائ��ف مثل الش��عور والعاطف��ة ،وهو
أيض �اً يحفز هرمون األمومة المس��ؤول عن اإلنج��اب والرضاعة الطبيعية،
كم��ا أن��ه مس��ؤول ع��ن االس��تقرار النفس��ي .ويوج��د الهرم��ون عن��د كال
الجنسين ولكن بنسب متفاوتة.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

العديد من األش��ياء ال تس��ير كما ينبغي،
فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع
يعم��ل ض��دك .ح��اول أن تتري��ث أم��ام تل��ك
الظ��روف الت��ي يب��دو أنها مناوئ��ة وتعامل معها
كونه��ا تحدي��ات .إذا ج��رت األم��ور عل��ى غي��ر
المتوق��ع ،ق��د تكون النتائج ف��ي نهاية المطاف
إيجابي��ة كغير المتوق��ع .كل تجربة تمر بها
تجعل من مسار حياتك ممتعا ومفيدا.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

إن��ك تالح��ق أهداف��ك بطاق��ة هائل��ة،
فح��اول كب��ح رغبت��ك العارم��ة ف��ي النج��اح.
تاب��ع أهدافك بوعي وبإص��رار ،لكن ال تغفل عن
األشياء األهم .تباطأ قلي ًال وتمالك نفسك من
وقت آلخر وامنح بدنك فترة راحة حتى يتمكن
م��ن إع��ادة ش��حن طاقت��ه واالس��تعداد للمه��ام
القادمة .لكن ال ترتبط بالكثير من المشروعات
وذلك ألن توازنك الداخلي سيصبح مهدداً.

توقف��ت األش��ياء دون س��بب واض��ح ،وعل��ى
الرغ��م م��ن أن��ك لم ترغ��ب في تغيير المس��ار
وأردت أن تلت��زم بالج��دول الموض��وع ،يج��ب
اآلن أن تأخذ مسارا تحويليا مختلفا لتجنب
العقب��ات وحت��ى ال ته��در كل طاقت��ك ف��ي
محاولة التغلب عليها .قد تستغرق وقتاً أطول
ف��ي الوصول إلى هدفك ،ولكنك قد تكس��ب
المزيد من الخبرات القيمة أثناء ذلك.

األسد

 22متوز  21 -آب

يب��دو أن ش��كوك األم��س ق��د تبخ��رت
وأن��ت اآلن منش��غل بالتق��دم لألم��ام؛ حاول
اس��تخدام ه��ذه الطاق��ة ف��ي الب��دء ف��ي
مشروعات جديدة واتخاذ قرارات هامة .بما
أن األمور تس��ير في االتجاه الصحيح ،وأنت
تش��عر بالراح��ة بالنس��بة لألم��ور التي تقوم
بها ،سوف تتعرض لخطر استنفاد نفسك.
يمكنك االستمتاع بالنجاح القادم.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

في بعض األحيان ،يجب أن تتعامل مع
الفش��ل في العمل .كن شجاعاً وانظر إلى
ه��ذه االنتكاس��ات على إنها ف��رص للتغيير
إل��ى األحس��ن .إذا قم��ت بذل��ك ،فس��وف
تخ��رج م��ن أعم��اق اليأس في حال��ة أفضل.
س��وف تتخ��ذ ق��رارات قريب �اً ف��ي حيات��ك
الخاصة .التزم برأيك ،ولكن استمع أيضاً
إلى ما يقوله اآلخرون من حولك.

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.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

أن��ت اآلن متف��ق مع ذاتك بش��كل كامل،
وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك
الشخصية أيضاً .يؤثر ذلك على اآلخرين لما
ل��ك م��ن عالق��ات قوية م��ع ش��ريك حياتك
والعائل��ة ،م��ع وج��ود ت��وازن جي��د وصح��ي بين
األخ��ذ والعطاء .حاول الحفاظ على هدوئك
الداخل��ي واس��تخدم ه��ذا الوق��ت ف��ي اإلع��داد
ألوقات أقل إيجابية قادمة.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

الوق��ت اآلن مناس��ب لبداي��ة جدي��دة؛
اس��تخدم طاقت��ك في اط�لاق الخط��ة ال ُمعَدة
خ��ارج تكت�لات البداي��ة .إذا ائتمنت من حولك
فس��وف يس��اعدونك ف��ي اتخ��اذ الخط��وات
األول��ى .اإليجابي��ة الت��ي تش��ع من��ك تج��ذب
اآلخرين ،ويمكنك تأس��يس روابط مع معارف
جدي��دة والتأك��د م��ن دع��م اآلخري��ن .تظه��ر
الظروف الصعبة أيضاً في شكل جسدي.

حماس��ك يمكن��ك م��ن العم��ل بنج��اح من
خ�لال فري��ق ،كم��ا يمكن��ك ت��رك عالمت��ك
به��دوء إذا قم��ت بإنج��از المه��ام م��ع اآلخرين.
لك��ن تذك��ر أن نج��اح المجموع��ة ه��و األه��م
– ولي��س األن��ا الخاص��ة ب��ك .س��وف ينت��ج
ع��ن ذل��ك أيضاً مناخ �اً جيداً ف��ي المنزل .قد
يؤدي الس��لوك األناني إلى اإلضرار بعالقاتك
األسرية على المدى البعيد.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

الي��وم تس��تطيع إظه��ار معدن��ك ،ونظ��راً
للجاذبية التي تتمتع بها ،فإنك مجهز للعمل
م��ن خ�لال فريق .ماذا تنتظر؟ أن��ت ال تعلم إلى
مت��ى يس��تمر ذلك .من ناحي��ة الصحة ،فإنك
تش��عر برضا تام وراحة .سوف يؤثر التناغم بين
جس��دك وعقلك إيجابياً على من هم حولك،
وبالتالي ،المشروعات المشتركة مع األصدقاء
الجيدين هي ما وصفه الطبيب لحالتك.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

س��يتم إع��ادة بح��ث وتقيي��م أرائ��ك أو
أعمالك بش��كل من األشكال .اذا لم تكن األمور
تس��ير على ما ي��رام ،قد تميل إلى إرجاع الس��بب
إل��ى خط��أ ص��در م��ن اآلخري��ن أو كنتيج��ة
للظ��روف الحالي��ة .م��ن األفض��ل االحتي��اط
والتحل��ي بالصب��ر :باإلضاف��ة إل��ى ابتهاج��ك
باالنتص��ار عل��ى ه��ذه األزم��ة الحساس��ة ب��دون
عواقب ،سوف تخرج منها بدروس.

ق��ال علم��اء إن الحوام��ل ال ينبغ��ي أن يتعرض��ن ،ول��و بكمي��ات قليل��ة ،لمبي��دات
حش��رية مصنوعة من مجموعة كيماويات ترتبط باضطرابات في النمو العصبي
لدى األطفال.
وه��ذه المبي��دات المعروف��ة بالمبي��دات العضوية الفوس��فاتية ج��رى تطويرها في
األس��اس كغازات لألعصاب وأس��لحة حرب ،وأصبحت تس��تخدم حاليا في مكافحة
الحشرات في المزارع ومالعب الجولف ومراكز التسوق والمدارس.
ويمك��ن أن يتع��رض اإلنس��ان له��ذه الكيماويات عن طريق الغ��ذاء أو الماء أو حتى
الهواء.
وق��ال علم��اء ف��ي بي��ان نش��رته دوري��ة (بل��وس) الطبي��ة ،إن��ه يتعي��ن حظ��ر ه��ذه
الكيماويات تماما ألنه على الرغم من السماح باستخدامها في الزراعة بمستويات
منخفضة في الوقت الراهن ،فإنها ترتبط بإعاقة ذهنية دائمة لدى األطفال.
وقال��ت إرف��ا إرت��س بتش��وتو الت��ي ق��ادت فري��ق البح��ث ،وه��ي مدي��رة مرك��ز علوم
الصح��ة البيئي��ة ف��ي كلي��ة ديفي��س للط��ب بجامع��ة كاليفورني��ا لرويت��رز هيلث،
إن��ه عل��ى الرغ��م م��ن زيادة األدلة عل��ى وجود أضرار ،ف��إن العديد من الن��اس مازالوا
يستخدمون المبيدات العضوية الفوسفاتية على نطاق واسع.
وأضاف��ت ،أن ه��ذا ق��د يرج��ع ألس��باب منه��ا أن التع��رض المس��تمر بمس��تويات
منخفض��ة ال يس��بب أعراض��ا ملحوظ��ة ف��ي األم��د القري��ب ،مم��ا ي��ؤدي الفت��راض
خاطئ بأن التعرض لهذه المستويات المنخفضة ال يستدعي االهتمام.
وم��ا أن تص��ل ه��ذه المبيدات إلى الرئتين ،أو األمعاء ُتمت��ص في مجرى الدم وقد
تص��ل إل��ى األجن��ة عب��ر المش��يمة ثم يحمل ال��دم ه��ذه الكيماويات إلى الم��خ أثناء
تكونه.
وقال علماء ،إنه من أجل منع تعرض األم لهذه الكيماويات يتعين حظر استخدام
ه��ذه المنتج��ات ألغ��راض زراعي��ة أو غيرها .كما يتعين فح��ص المياه لرصد هذه
الكيماويات إن وجدت.
كما يمكن للنساء الحوامل الوقاية من اضطرابات النمو العصبي لدى األطفال
عن طريق تناول فيتامينات منها حمض الفوليك والحديد.
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

2

3

5
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تحذير للحوامل ..املبيدات تسبب إعاقة ذهنية لألطفال

2
3
4

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
تش��عر بق��وة بدني��ة وذهني��ة أكب��ر من ذي
قبل ،وقد حان الوقت التخاذ القرارات الصعبة
الت��ي طالم��ا أجلتها .اتخ��ذ الوقت ال�لازم وقم
بإع��ادة النظ��ر م��رة أخ��رى جلي �اً ف��ي تفاصي��ل
األم��ور قب��ل الب��ت فيه��ا واتخ��اذ الق��رار .عن��د
اتخاذك القرار ال تناقش��ه وتمسك بقراراتك
ألنه��ا ه��ي الق��رارات الس��ديدة .خ��ذ وقت��ك
لالستمتاع بالمزيد من السالم والهدوء.

1

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

تمكنت أجهزة االستشعار فائقة الحساسية على متن المسبار «إنسايت» التابع
لوكال��ة الفض��اء األميركي��ة ناس��ا م��ن تس��جيل «أص��وات المري��خ» ف��ي حالة هي
األولى من نوعها في تاريخ غزو الكوكب األحمر.
وأطلق��ت ناس��ا تس��جيال صوتي��ا «أوديو كلي��ب» ألصوات الرياح عل��ى المريخ ،تم
تسجيله بواسطة مستشعر ضغط الهواء ،الذي تم تطويره في بريطانيا.
ورص��د المس��بار إنس��ايت ص��وت «دمدم��ة» أو «زمج��رة» منخفضة س��ببها ذبذبات
ناجمة عن الهواء على المريخ.
وق��ال األس��تاذ ف��ي جامع��ة كورني��ل دون بانفيل��د للصحفيي��ن «يذكرن��ا ص��وت
الرياح على المريخ بالجلوس على الشرفة وسماع صوت الرياح الخفيفة في مساء
يوم صيفي».
غير أن صوت رياح المريخ يظل له معنى آخر إذ إنها المرة األولى التي تسمع فيها
أذن اإلنسان صوتا من المريخ.
ويقول العالم من جامعة إمبريال كوليدج لندن توماس بايك إن صوت «دمدمة»
الرياح على المريخ «مختلف عن أي شيء مررنا به أو جربناه على األرض ..أعتقد
أن األمر يعطينا طريقة أخرى للتفكير بشأن مدى بعدنا عن مثل هذه اإلشارات».
وتمكن المس��بار من تس��جيل أصوات الهواء في المريخ بواس��طة مستشعر الرصد
الزلزالي فائق الحساسية ومستشعر ضغط الهواء ،وجاء التسجيل بطرق مختلفة،
كما أفادت صحيفة ميرور البريطانية.
ويقوم مستشعر الرصد الزلزالي بتسجيل الذبذبات أثناء حركة الرياح وانتقاله
ف��وق األلواح الشمس��ية للمس��بار التي يبلغ ط��ول الواحدة منها حوال��ى مترين ،في
حين يقوم مس��بار ضغط الهواء بتس��جيل ذبذبات الهواء ،الناجمة عن تغير الهواء،
مباشرة .وتقدر سرعة الرياح على المريخ بحوالى  25-16كيلومترا في الساعة.

وكذل��ك الق��درة عل��ى اس��تخدام مجموعة
واسعة من خوارزميات التعرف المختلفة».
وم��ن المق��رر أن يقوم مصمم��و الجهاز ،من
خ�لال النم��وذج األول��ي المخب��ري ،بإع��داد
نظ��ام تحك��م ف��ي األط��راف االصطناعي��ة
لألط��راف العلوي��ة وإضاف��ات إلى نظ��ام تتبع
الحركة في الواقع االفتراضي والمعزز.
كم��ا تمك��ن المصمم��ون م��ن التغلب على
مش��كلة توقف عمل خوارزمي��ات التعرف بعد
تس��جيل المعلوم��ات وإعادة تثبي��ت األقطاب
الكهربائية.
ه��ذا يقل��ل م��ن الزم��ن المطل��وب لضب��ط
المع��دات .ف��ي المس��تقبل م��ن المخط��ط أن
يت��م تس��جيل الملكي��ة الفكري��ة والعثور على
شركاء صناعيين لتنفيذ هذا المشروع.
كم��ا يمك��ن اس��تخدام تصمي��م العلم��اء
م��ن جامع��ة «ميفي» م��ن أجل إنش��اء أجهزة
تدري��ب ومح��اكاة إلع��ادة التأهي��ل خاص��ة
بع��د اإلصاب��ة بس��كتة دماغي��ة وغيره��ا م��ن
اإلصابات التي تشل المريض بشكل مؤقت.
كم��ا يمك��ن تصمي��م المالب��س الذكي��ة
للرياضيي��ن م��ع إمكاني��ة ق��راءة مخط��ط
القل��ب الكهربائ��ي وغيره��ا م��ن المؤش��رات،
وكذل��ك جه��از تحك��م ع��ن بع��د لألجه��زة
التقني��ة -الهات��ف الذك��ي ونظ��ام المن��زل
الذكي.
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افقياً:

عمودياً

 -1لوح��ة لليون��اردو دافينش��ي  -1معل��م مثيولوج��ي ظه��ر
تعتب��ر من أفضل األعم��ال على مر ف��ي الحض��ارة المصري��ة القديمة
ويمثل جسم أسد ورأس إنسان.
تاريخ الرسم .
 -2عاتب  -وعي.
 -2مدخل  -يعالج بالدواء.
 -3مرفأ لبناني  -يهرب.
 -3بريق  -حمام بري.
 -4وجدان  -متشابهان.
 -4براق  -اسم موصول.
 -5للتعلي��ل  -وال��دة  -صغي��ر
 -5للنفي  -بحر.
الجسم.
 -6دوي  -نسج.
 -6أليف  -ضد برد.
 -7زهر  -لص البحر.
 -8أعل��ى عاصم��ة ف��ي العال��م  -7 -رقد  -عادى.
 -8استمرار  -خاطب.
مادة تستخرج من ماء البحر.
 -9اعتقاد  -ذبح.
 -9شرف  -ضد حلو.

كلمة السر من خمسة حروف :دولة عربية
الدومنيك -انتقال -أفراح -أصدقاء -بورغ -تقرير -تيفولي -تموز -جملة-
جن��وى -ج��راد -دبل��ن -دراج��ة -دينون��ة -دونيت��ز -س��رعة -س��افين -س��اقيه-
سامبراس -سواحل -سلوى -سيناء -سانتوس -شيكاغو -شعب -فند -فيدرر-
فلمينغ -فيقيان -قش -كراتش��ي -لوبيز -لس��ان -ماليزيا -ماجدة -مصور-
مشط -مهر -ماركوني -مقص -نادال -نجمة -هايتي -هارون -هشام.
حل العدد السابق لكلمة السر :النمسا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:توماس ولسن  - 2رسم -رايات  - 3يالطا  -ملف  - 4غم  -أدوات
 - 5القى  -ود  - 6يهرب  -0تونس  - 7لهو  -در  - 8البلطيق  - 9بدايون.
عمودياً - 1 :تريغفي لي  - 2وس��ام  -ه ه  - 3ممل  -أرواد  - 4طالب  -ال - 5
سرادق  -دبي  - 6وا  -واترلو  - 7ليما  -طن  - 8سالتون سي  - 9نتف  -دس  -قد .

