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«اكتشاف مذهل» ..علماء صينيون يحولون النحاس إلى ذهب
ف��ي اكتش��اف مذه��ل يمك��ن أن يؤث��ر على
أس��عار المع��ادن النفيس��ة ف��ي العال��م ،توصل
علماء صينيون ألول مرة إلى معرفة كيفية
تحويل النحاس الرخيص إلى «ذهب».
وبحس��ب صحيف��ة نيوي��ورك بوس��ت
األميركية ،فقد تمكن فريق البحث الصيني
م��ن تحوي��ل مع��دن النح��اس الرخي��ص إل��ى
م��ادة جدي��دة متطابق��ة تقري ًب��ا ف��ي تكوينه��ا
مع الذهب ،باس��تخدام غاز األرغون الس��اخن
المشحون إلكترون ًيا.
ويتمث��ل دور غ��از األرغ��ون الس��اخن ف��ي
اس��تخدام إش��عاعه المؤي��ن س��ريع الحرك��ة
لتفجير ذرات النحاس وتحويلها إلى صفائح
معدنية.
م��ع تبري��د ه��ذه ال��ذرات وتكثيفها ،تش��كلت
طبق��ة رقيق��ة من «الرمل» .والح��ظ العلماء
أن كل حب��ة رم��ل ال يتج��اوز قطره��ا بضع��ة
نانومت��رات ،أي حوال��ي  1000/1م��ن حج��م
جرثومة.
واس��تخدم العلماء هذه الم��ادة الرملية في
تحويل الفحم إلى كحول ،بحسب نيويورك
بوست ،وذلك بعد وضعها في غرفة تفاعل.
وخ�لال هذه العملية الت��ي وصفها العلماء
بـ»الناجح��ة» ،توص��ل الصينيون إل��ى أن أداء

الجس��يمات النانوي��ة النحاس��ية التي تش��كل
الم��ادة الرملي��ة مش��ابه ألداء مع��دن الذه��ب
النفي��س .وق��ال العلم��اء المش��اركون ف��ي

هذا المش��روع ،في بيان« :حققت الجسيمات
النانوي��ة النحاس��ية أداء محف��زا مش��ابها
للغاية للذهب أو الفضة».

مرض فتاك يتربص بمن ال يتناول وجبة الفطور

إذا كن��ت مم��ن ال يتناول��ون وجب��ة الفط��ور فأن��ت مدع��و لإلق�لاع ف��ورا ع��ن ه��ذه العادة
السيئة؛ ألنها تزيد تعرضك لإلصابة بمتاعب صحية خطيرة.
وبحس��ب تقرير طبي أعده باحثون ألمان ،فإن عدم تناول وجبة الفطور ،ولو ليوم واحد
فقط في األسبوع ،يزيد احتمال اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني.
واعتمد البحث على س��ت دراس��ات ش��ملت عينات تجاوز عدد المش��اركين فيها  96ألف
شخص يضمون  5آالف مصاب بمرض السكري من النوع الثاني.
وذكر موقع «إي بي سي نيوز» نقال عن البحث ،أن عدم تناول وجبة الصباح ليوم واحد
فقط في األسبوع يزيد احتمال اإلصابة بداء السكري بنسبة  6في المئة.
أم��ا م��ن ال يتناول��ون وجب��ة الفط��ور طيل��ة أربعة أو خمس��ة أيام من األس��بوع فمعرضون
أكثر لإلصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة  55في المئة.
وتوضح الطبيبة المختصة في التغذية ،دالينا سوتو ،أن وجبة الفطور مهمة جدا ألنها
تبدأ النشاط في الجسم وتغير الطريقة التي يستخدم بها السكر.
ويس��اعد تناول الفطور على اس��تخدام الس��كر في الجس��م ألجل الحصول على الطاقة
عوض التخزين في الخاليا الدهنية ،وبالتالي ،فإن هذه الوجبة مهمة جدا لمن يس��عون
إلى خسارة الوزن الزائد.
وعند اإلصابة بالنوع الثاني من الس��كري ،وهو األكثر انتش��ارا ،يصبح الجس��م مقاوما
لهرمون األنسولين الذي يقوم بضبط مستوى السكر.
وحين ال يؤدي األنسولين وظيفته ،ترتفع مستويات السكر في دم اإلنسان إلى مستويات
مرتفعة ،فتعرضه لإلصابة بمضاعفات خطيرة في القلب واألعصاب والكلى والعيون.
وتنص��ح خبي��رة التغذي��ة بتن��اول فط��ور مت��وازن م��ن األلياف ،وحث��ت عل��ى التقليل قدر
اإلمكان من السكر المضاف واللحوم المعالجة.
وتقترح األخصائية تناول فطور من الشوفان والحليب والفاكهة أو تحضير عجة بيض
وخضار ،قائلة إن هذه األطعمة تساعد على الشعور بالشبع لفترة مهمة من النهار.

يب��دو أن كل ش��يء يعم��ل تلقائي �اً،
و ُتح��ل المصاعب مباش��ر ًة بمجرد توليك
إياها .لكن لألس��ف لن يستمر هذا الوضع
دائم �اً ،لذا يجب أن تنتف��ع من هذه الفترة
انتفاع��ا كليا .انتهز فرصة عدم وجود أي
�ض الوق��ت
هم��وم وانش��غاالت لدي��ك وأق� ِ
م��ع أصدقائ��ك وعائلتك ،فستش��عر بأن
الروابط بينك وبينهم تقوى.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

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

ف��ي بعض األحيان ،يج��ب أن تتعامل مع
الفش��ل ف��ي العم��ل .كن ش��جاعاً وانظر إلى
هذه االنتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى
األحس��ن .إذا قمت بذلك ،فسوف تخرج من
أعم��اق الي��أس في حالة أفضل .س��وف تتخذ
ق��رارات قريب �اً ف��ي حيات��ك الخاص��ة .الت��زم
برأي��ك ،ولك��ن اس��تمع أيض �اً إل��ى م��ا يقوله
اآلخرون من حولك.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

أن��ت ناج��ح ف��ي العم��ل حت��ى وإن ل��م
يالحظ احد ذلك أو يظهر لك التقدير.
س��وف يفيدك أن تظل مس��تعداً لمس��اعدة
ودعم اآلخرين .يريد أحباؤك دعمك أيضاً
ف��ي الوق��ت الحالي .إذا لم يك��ن هناك احد
ف��ي الص��ورة ،ربما ح��ان الوق��ت للبحث عن
حب��ك الحقيقي .لقد انتهى وقت الكس��ل
والتردد فطاقتك ال تعرف الحدود.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

أنت متفق مع ذاتك ،فأنت واثق بنفسك
وتظه��ر س�لاماً داخلي �اً واضح �اً ،كم��ا أن��ك
مفعم بالحيوية والحماس ،ونتيجة لهدوئك
الخارجي ،يش��عر جميع من حولك بالراحة
في وجودك .ثقتك وسعادتك بالحياة تعني
أن زم�لاءك وأصدقاءك يثقون بك ويطلبون
من��ك النص��ح .خ��ذ وقت��ك لالس��تمتاع
بالمزيد من السالم والهدوء.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

حماسك يمكنك من العمل بنجاح من
خ�لال فريق ،كم��ا يمكنك ترك عالمتك
به��دوء إذا قم��ت بإنجاز المهام 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.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

يتبي��ن حالي �اً أن جمي��ع أش��كال التع��اون
فعَّال��ة ألن أهداف��ك تتواف��ق وتتزام��ن م��ع
أه��داف م��ن حول��ك .اغتن��م فرص��ة كون��ك
مفعما بالصح��ة والحيوية وخلو ذهنك ،وقم
ف��ي المرتب��ة األولى بإنج��از األعم��ال الخاصة
بالفري��ق .اآلن أيض �اً تج��ري المش��اركات
الخاص��ة بطريقة متناغم��ة ومثمرة .يمكنك
التخلي عن بعض السلوكيات غير الصحية.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

أصبح��ت يوميات��ك س��ارة ومبهج��ة ف��ي
طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيداً مع جميع
األط��راف وكل م��ن تتقاب��ل مع��ه .اس��تمتع
به��ذه الفت��رة التي فيها يعك��س لك الجميع
تعاطفهم ،وانتفع من هذه الطاقة اإليجابية
للتخل��ص من الضغ��ط ال��ذي تواجهه خالل
الي��وم واس��ترجاع هدوئ��ك .تظه��ر ه��ذه
الظروف الصعبة أيضاً في شكل جسدي.

حص��ل فري��ق علم��ي بجامع��ة أوس��اكا
الياباني��ة عل��ى موافق��ة عل��ى خطت��ه إلج��راء
دراس��ة س��ريرية عل��ى وس��يلة لع�لاج المرضى
الذي��ن يعان��ون م��ن قرني��ة تالف��ة ،م��ن خ�لال
زرع الخالي��ا المصنوع��ة م��ن الخالي��ا
الجذعي��ة المحف��زة المس��تحثة « »iPSم��ن
أش��خاص آخري��ن .وذك��رت صحيف��ة (جابان
تايم��ز) الياباني��ة أن الفري��ق يأم��ل ف��ي تنفيذ
أول جراح��ة ل��زرع الخالي��ا ف��ي ماي��و أو يونيو
المقبلين ،ومن المقرر أن يشارك في الدراسة
أربعة مرضى في عمر  20عاما أو أكثر يعانون
م��ن أع��راض خطيرة من مرض يس��مى نقص
الخالي��ا الجذعية «الظهارية» بالقرنية ،وهو
عبارة عن نسيج طالئي يغطي الجزء األمامي
م��ن قرني��ة العي��ن .ويعت��زم فري��ق جامع��ة

7

8

3
4

أوس��اكا إنش��اء الخالي��ا الجذعي��ة الظهارية
بالقرني��ة من الخالي��ا الجذعية المحفزة في
مخزونه��ا ف��ي مركز جامع��ة كيوتو لبحوث
وتطبيق��ات الخالي��ا الجذعي��ة .وأوضح��ت
الصحيف��ة أن خي��ار العالج الحال��ي للمرضى
الذي��ن يعان��ون م��ن القرني��ة المتض��ررة ه��و
الحص��ول عل��ى عملي��ة زرع م��ن متب��رع ،ولك��ن
العقب��ات الت��ي تعت��رض ه��ذا الع�لاج تش��مل
رف��ض العض��و الم��زروع وعدم وج��ود مانحين.
وأضاف��ت أن القرني��ة ه��ي الجزء الش��فاف من
الطبق��ة الليفي��ة الخارجي��ة لمقل��ة العي��ن،
وإذا م��ا فق��دت الخاليا الجذعية ف��ي القرنية
بس��بب اإلصاب��ة أو الم��رض ،فتضيع ش��فافية
القرني��ة ،مم��ا يؤدي إلى انخف��اض في وضوح
الرؤية والعمى المحتمل.
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اله��واء الب��ارد للجس��م ويتكاثف ويتس��بب
ف��ي إرتف��اع درج��ة ح��رارة الجس��م ،وخ�لال
ذل��ك وعن��د التقاء درج��ة الح��رارة الحارة
م��ع الباردة يحدث بخ��ار الماء الذي يخرج
أثن��اء عملي��ة الزفي��ر ،ويصب��ح م��ريء.
ويمك��ن مالحظ��ة ذلك من خالل الوقوف
ف��ي مكان درج��ة حرارته منخفضة،مع أخذ
نف��س عمي��ق وزفير ببطء من خ�لال الفم،
مم��ا يظهر بخار ماء واض��ح ،وكلما كان
الطق��س منخف��ض كلم��ا زادت كثاف��ة
البخار من الفم.

استخدام الخاليا الجذعية احملفزة لعالج القرنية

الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

بم��ا أنك قد بذلت طاقتك بتهور
وعشوائية في الوقت الحالي ،أدى ذلك
إل��ى ظهور الخالفات بد ًال من النجاح.
يج��ب أن تكون على دراية بنقاط القوة
ونق��اط الضع��ف الخاص��ة ب��ك وأن ال
تح��اول أن تلعب بواح��دة ضد األخرى.
َ
النقيضين وحاول
يجب أن تقبل وجود
التوفيقبينهما.

ف��ي الوق��ت الحال��ي ،يب��دو أن حج��م
المشكالت في تزايد ،ولكن يجب أن ال تطغى
المش��كالت علي��ك .فق��ط عندم��ا تواج��ه
مش��كلة واح��دة تل��و األخ��رى س��وف تب��دأ في
الش��عور بالس��عادة مرة أخرى .م��ن الضروري
أن تتص��رف ف��ي الح��ال ،وإال فس��وف تواج��ه
تعقيدات أكثر .ال تخف من قبول المساعدة
من اآلخرين في حالة عرضها.

س��وف تواج��ه الي��وم مش��كالت جدي��دة في
العم��ل ،إال إن��ك س��وف تتلق��ى دعم �اً ف��ي
الوق��ت المناس��ب بحيث يمكنك االس��تمرار
ف��ي عمل��ك به��دوء .ال ترف��ض ه��ذا الدع��م
وإن ج��اءك م��ن مصادر غير عادي��ة .أما فيما
يتعل��ق بالصح��ة ،فيمكن��ك تحديد المس��ار
المس��تقبلي بإيجابي��ة .إذا اقترب��ت م��ن
األشياء بشيء من الصبر والعناية.

ق��د يفاج��أ البع��ض أثن��اء المش��ي
صباح �اً ف��ي فص��ل الش��تاء حي��ث رطوب��ة
الجو ،وس��قوط األمط��ار ،بخروج بخار ماء
م��ن فم��ه ،األم��ر ال��ذي ق��د يثي��ر اس��تغراب
البع��ض ،مم��ا يجعلهم يبحثون وراء س��بب
ح��دوث ذل��ك ،وال��ذي س��نتعرف علي��ه ف��ي
الس��طور القادم��ة .بخ��ار الم��اء ه��و ش��كل
م��اء غ��ازي وع��ادة م��ا يك��ون غي��ر مرئ��ي ما
ل��م تتس��بب درج��ة الح��رارة ف��ي كثافت��ه،
ويح��دث التكثي��ف عن��د انخف��اض درج��ة
ح��رارة الج��و ،حيث يتغير بخ��ار الماء غير
المرئ��ي م��ن غ��از إل��ى جزيئ��ات صغيرة من
الم��اء الس��ائل ليظه��ر عل��ى هيئ��ة بخ��ار،
ويح��دث ذل��ك بس��بب إمت�لاء الرئتي��ن
باله��واء الرط��ب ،ال��ذي يتح��ول إل��ى بخار
م��اء يخ��رج م��ن الف��م .يتمي��ز اله��واء بأنه
مش��بع ببخار الماء وكذل��ك الغاز بصدر
اإلنس��ان ،ويح��دث خ��روج البخار م��ن الفم
م��ن خ�لال عملي��ة الش��هيق عندم��ا يدخل

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
العدي��د م��ن األش��ياء ال تس��ير كما
ينبغ��ي ،فتواج��ه عراقي��ل أينم��ا توجهت
ويب��دو أن الجمي��ع يعمل ض��دك .حاول
أن تتري��ث أم��ام تل��ك الظ��روف الت��ي
يب��دو أنها مناوئة وتعام��ل معها كونها
تحدي��ات .إذا ج��رت األم��ور عل��ى غي��ر
المتوق��ع ،ق��د تك��ون النتائ��ج ف��ي نهاي��ة
المطاف إيجابية كغير المتوقع.

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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المهن��ة .وق��ارن الباحثون مع��دالت الوفاة
بي��ن رواد الفض��اء الذك��ور والعبي كرة
السلة والبيسبول المحترفين ،في الفترة
بين  1960ومنتصف العام الجاري ،وتبين
أن كل م��ن رواد الفض��اء والرياضيي��ن
تق��ل احتم��االت تعرضه��م للم��وت المبكر
ع��ن غيره��م .وكش��فت الدراس��ة أن رواد
الفض��اء تزيد ف��رص وفاتهم على األرجح
بس��بب ح��وادث أو أس��باب خارجي��ة أخرى،
وتق��ل االحتماالت بس��بب أم��راض القلب
وغيرها من أسباب الوفاة الطبيعية.

سبب خروج بخار املاء من الفم في فصل الشتاء

يشهد كوكب األرض الذي نعيش فوقه تحوالت مهمة ،على مدار السنوات والقرون،
وال يقتص��ر ه��ذا التغي��ر عل��ى المناخ فقط ،إذ يتراج��ع المجال المغناطيس��ي أيضا على
نحو ملحوظ .وال تقتصر فائدة الحقل المغناطيسي لألرض على مساعدتنا في تحديد
القطبين الشمالي والجنوبي ،لكنه يحمي األرض من الرياح الشمسية واإلشعاع الكوني.
وي��رى العلم��اء أن��ه ف��ي ح��ال تواص��ل تراج��ع الحق��ل المغناطيس��ي ل�لأرض ،بالوتي��رة
الحالية ،فإن كوكب األرض قد يشهد انقالبا بين القطبين مرة أخرى.
وال يحص��ل ه��ذا األم��ر بص��ورة س��ريعة كم��ا يعتق��د البع��ض ،فآخ��ر م��رة ش��هد فيه��ا
كوكبنا هذا التغير المهم كانت قبل  780ألف سنة.
ويهت��م العلم��اء ف��ي الوقت الحال��ي بظاهرة غريبة في جنوب المحيط األطلس��ي أطلق
عليها «  ،»South Atlantic Anomalyوتقع بين تشيلي وزيمبابوي.
وتراج��ع الحق��ل المغناطيس��ي في هذه المنطقة بصورة كبي��رة حتى أن هيئات علمية
صارت تخش��ى أن تتضرر األقمار الصناعية إذا دخلت هذه البؤرة بس��بب اإلش��عاعات التي
تنجم عن تقلص الحقل المغناطيسي .وتقول بعض النظريات العلمية عن مغناطيسية
األرض إن كوكبن��ا يحت��وي عل��ى رواس��ب كثي��رة م��ن خام��ات الحدي��د وبع��ض ه��ذه
الرواس��ب عبارة عن حديد نقي تقريبا .ويرجح العلماء أن تكون هذه الرواس��ب الحديدية
ق��د تعرض��ت للـ»التمغن��ط» خ�لال حقب قديمة بش��كل تدريجي في اتج��اه واحد ،فكونت
مغناطيس��ا دائم��ا وكبي��را ج��داً .ف��ي غض��ون ذل��ك ،ت��رى بع��ض النظري��ات األخ��رى أن
المغناطيس��ية ف��ي األرض ناجم��ة ع��ن وجود تيارات كهربائية ش��ديدة تس��ري في القلب
الخارج��ي الس��ائل ل�لأرض .ومص��در الحق��ل المغناطيس��ي ل�لأرض الرئيس��ي يق��ع تحت
أقدامنا على عمق  3آالف كيلومتر ،وقوامه الحديد والنيكل في حالة االنصهار في نواة
كوكب األرض ،وتشكل هذه النواة ما يشبه ال»دينامو» ،وخصوصا بسبب التيارات التي
تخترق��ه .وإل��ى جان��ب ذلك ،تضاف مص��ادر أخرى أقل أهمية ،منه��ا الصخور الممغنطة
في القش��رة األرضية ،وعوامل خارجية منها أجزاء من الغالف الجوي تش��حن كهربائيا
بس��بب التفاعل مع األش��عة الشمس��ية ،بحس��ب ما يوضح غوتييه هولو الباحث في معهد
فيزياء األرض في باريس .وال يعرف العلماء في الوقت الحالي ما إذا كان هذا االنقالب
بي��ن القطبي��ن س��يحصل مس��تقبال الس��يما أن الباحثين ال يج��دون بيان��ات مهمة يمكن
دراستها للتنبؤ بما هو آت في المستقبل.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
السرطان

رغ��م أن الس��فر إل��ى الفض��اء يع��رض
ال��رواد إل��ى أن��واع م��ن اإلش��عاعات غي��ر
المألوف��ة عل��ى س��طح األرض ق��د تس��بب
أم��راض الس��رطان والقل��ب ،ف��إن دراس��ة
أميركي��ة تش��ير إل��ى أن ه��ذا ال يس��بب
وفاته��م قب��ل األوان .وق��ارن الباحث��ون
بيان��ات رواد فض��اء ذك��ور أميركيي��ن
ومجموعة من الرجال على نفس الدرجة
م��ن اللياق��ة والث��راء وحظ��وا برعاي��ة
صحية متميزة ،ورياضيين محترفين.
وكت��ب فريق البحث ف��ي دورية «الطب
المهن��ي والبيئ��ي» ،أن رواد الفض��اء
يتس��مون ع��ادة بق��در متميز م��ن التعليم
والث��راء واللياق��ة البدني��ة مقارنة بس��ائر
األميركيي��ن ،وربط��ت بع��ض األبح��اث
الس��ابقة بي��ن ه��ذه المهن��ة وانخف��اض
فرص الموت المبكر.
لك��ن روب��رت رينول��دز المش��ارك ف��ي
الدراس��ة م��ن مرك��ز أبح��اث الوفي��ات
ف��ي كاليفورني��ا ،ق��ال إن الكثي��ر م��ن
الدراس��ات السابقة بش��أن معدالت الوفاة
بي��ن رواد الفض��اء ل��م تضع في الحس��بان
المتطلب��ات العقلي��ة والبدني��ة له��ذه

تغير غامض تحت أفريقيا يهدد بانقالب قطبي األرض
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الفضاء بريء من «وفاة الر ّواد قبل األوان»

وأضاف��وا «أثبت��ت النتائ��ج  ...أن��ه بع��د
المعالجة ،يمكن أن يتحول معدن النحاس»
إلى ذهب.
تقول نيويورك بوس��ت إن هذا «االكتشاف
المده��ش» ق��ام ب��ه فري��ق م��ن العلم��اء م��ن
معه��د الفيزياء الكيميائية ف��ي األكاديمية
الصيني��ة للعل��وم ف��ي لياونين��غ أثن��اء
محاولته��م البح��ث ع��ن «بدي��ل الذه��ب».
ونش��رت نتائجه��م ف��ي مجل �ة« «�Science Ad
.»vances
وم��ع ذل��ك ،وقب��ل االندف��اع لتحوي��ل م��ا
لدي��ك م��ن نح��اس إلى ش��ذرات صغي��رة من
الذه��ب ،تج��در اإلش��ارة إل��ى أن ه��ذه الم��ادة
الجدي��دة الت��ي توصل��ت إليه��ا المختب��رات
الصيني��ة ال ت��زال ف��ي األس��اس عب��ارة ع��ن
نحاس ،وتحتاج إلى معالجة.
لكن س��يكون هذا االكتش��اف مفيدًا لعالم
التصني��ع حيث ت��م العثور على م��ادة جديدة
مقاومة لدرجات الحرارة العالية واألكس��دة
والتآكل.
ووص��ف البروفيس��ور س��ون جي��ان نتائ��ج
فريق��ه بأنه��ا «مث��ل مح��ارب ذو درع ذهبي في
س��احة معرك��ة ،ق��ادر على تحم��ل أي هجوم
عدو».
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افقياً:

عمودياً

-1مدين��ة ف��ي ش��مال إيطالي��ا
-1منطق��ة جغرافي��ة سياس��ية تق��ع
كان��ت تع��رف باس��م « ملك��ة البح��ر
عند حدود أوروبا وآسيا.
األدرياتيكي».
-2براق -موضع تجميع الحصاد.
-2حرف جزم -دولة عربية.
-3عاصمة أوروبية -سلطان.
-3مركب -أنثى الحمار.
-4من أشهر السنة الهجرية.
-4إدراك -خراب.
-5أرشد -عجلة العربة.
-5من األشجار.
-6والد -واضح -مقدار العمر.
-6نهوض -يمضي الليل في المكان.
-7دولة أفريقية عاصمتها هراري.
-7يشتري -ح ّئر.
-8أرشد -حكيم هندي ألف مقدمة
-8بيرق»معكوسة» -بارى.
« كليلة ودمنة».
-9حرف شرط  -عمران.
-9بحيرة -تحقق من األمر.

كلمة السر من ستة حروف :دولة أوروبية
أصفه��ان -المري��خ -ايم��ان -أرخبي��ل -ابه��ة -انق��اذ -اس��بانيا -أمي��ركا-
الجزائ��ر -ايطالي��ا -بريطاني��ا -بكرك��ي -بيوت -تقرير -ت��راث -تخت -تفاح-
ثمي��ن -حص��ة -حن��ان -حرية -خرز -دراجات -دهر -دائ��رة -زيتون -زينة -زق-
زند -زمرد -ش��هر -ش��ارع -شامل -شاهق -شص -عنب -فرنسا -فنزويال -فج-
فندق -فرفوز -فنجان -كوريا -مانديال -هويسلر -هدى -يخت -ياقوت.
حل العدد السابق لكلمة السر :فرنكفورت
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:اب��ن حي��ان  -2باس��ل -أب��اد  -3نب��راس -ي��دق  -4إي�لات  -5لبن��ان –ة ة
 -6خر -وداع  -7طارد -جبان -8يداعب -يلي  -9بوح -ميدان.
عمودياً:ابن الخطيب  -2باب -برادو -3نس��رين -راح  -4حال -أودع  -5س��اند -بم
 -6أ أ -أج  -7نبيلة عبيد  -8أداة -إلى  -9تقدم -جنين.

