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مسبار صيني يهبط على الجانب املظلم من سطح القمر
وس��بق أن ش��اهدت مركبات فضائية أخرى
الجان��ب البعي��د م��ن القم��ر لك��ن ل��م تهبط
أي منه��ا عليه .واكد «س��ون زه جو »رئيس
مصمم��ي المس��بار ان��ه «:كان��ت العملي��ة
برمته��ا كما ه��و متوقع  ،وكانت النتيجة
دقيق��ة للغاي��ة والهب��وط متوازن��ا للغاي��ة.
إن موق��ع الهب��وط الحال��ي ه��و أفضل مكان
للهب��وط حصلنا عليه ،وبعبارة أخرى ،نحن
نتجه نحو الهدف ».
وحرك��ة القم��ر مرتبط��ة بحرك��ة
كوك��ب األرض ،إذ ي��دور القم��ر ح��ول
نفس��ه بنف��س الس��رعة الت��ي ي��دور بها حول
كوكبن��ا مم��ا يعن��ي أن جانب��ه البعي��د أو
المظل��م ال يمك��ن رؤيت��ه عل��ى اإلطالق من
األرض وسبق أن شاهدت مركبات فضائية
أخ��رى الجان��ب البعي��د م��ن القم��ر لك��ن لم
تهبط أي منها عليه .
وقالت«ه��و وي» م��ن ش��ركة عل��وم
وتكنولوجي��ا الفض��اء الصيني��ة  «:دائم��ا
يك��ون للقم��ر جان��ب واح��د ال يواجهن��ا،
والقم��ر بح��د ذات��ه يعتب��ر عقب��ة .لذل��ك،
ف��إن الج��زء الخلف��ي م��ن القم��ر منطق��ة
معزول��ة وبقع��ة عمي��اء لنق��ل المعلوم��ات
بي��ن األرض والقم��ر .لق��د أطلقن��ا ف��ي ع��ام
 2018قم��راً يس��مى جس��ر ماغب��ي ،مه��د
الطري��ق إلط�لاق القمر تش��انغ اي اربعة ».
إدارة الفض��اء الوطني��ة الصيني��ة اوضح��ت
ان مه��ام المس��بار تش��انغ اي اربع��ة تش��مل
الرصد الفلكي ومسح التضاريس والتكوين
الصخري للقمر وقياس اإلشعاع النيتروني
وال��ذرات المحاي��دة لدراس��ة البيئ��ة عل��ى
الجان��ب البعي��د م��ن القمر .اضاف��ة الى انه
يحم��ل بذورا لتجرب��ة زراعة الخضروات في

نش��رت وكالة الفض��اء الصينية مقطعا
مص��ورا للحظ��ة هب��وط مس��بارها عل��ى
الجان��ب البعي��د م��ن القم��ر ،الخمي��س،
مش��يدة بالخط��وة باعتباره��ا أول هب��وط
تاريخي هناك لبرنامج الفضاء الصيني.
وأوضح��ت إدارة الفض��اء الوطني��ة أن
المس��بار القم��ري «تش��انغ آه »4-ال��ذي
انطلق في ديس��مبر هبط بسالس��ة الس��اعة
 02:26بتوقي��ت غرينت��ش ،وب��ث أول ص��ورة
قريب��ة عل��ى اإلط�لاق للجان��ب المظلم من
القمر.
وقال��ت الوكال��ة ،في بيان ،عل��ى موقعها
اإللكترون��ي ،إن الهب��وط كش��ف الغم��وض
المحي��ط بالجان��ب البعي��د م��ن القم��ر،
و»فتح صفحة جديدة في تاريخ اكتش��اف
البش��ر للقم��ر» .وتضم��ن البي��ان ص��ورة
ملون��ة ،التقطت بزاوية واس��عة لحفرة على
سطح القمر.
وهب��ط المس��بار ،ال��ذي يض��م مركب��ة
إن��زال وعرب��ة متجول��ة ،في منطق��ة محددة
ق��رب القط��ب الجنوب��ي للقم��ر ،عن��د حفرة
ف��ون كارم��ان بعدم��ا دخل م��دار القمر في
منتصف ديسمبر.
وتشمل مهام المسبار تشانغ آه 4-الرصد
الفلك��ي ومس��ح التضاري��س والتكوي��ن
الصخري للقمر وقياس اإلشعاع النيتروني
وال��ذرات المحاي��دة لدراس��ة البيئ��ة عل��ى
الجانب البعيد من القمر.
وحرك��ة القم��ر مرتبط��ة بحرك��ة
كوك��ب األرض ،إذ ي��دور القم��ر ح��ول
نفس��ه بنف��س الس��رعة الت��ي ي��دور بها حول
كوكبن��ا ،مم��ا يعن��ي أن جانب��ه البعي��د ال
يمك��ن رؤيت��ه عل��ى اإلط�لاق م��ن األرض.
ال ي��زال األطب��اء يواجه��ون بع��ض
المشكالت في تش��خيص مرض السرطان،
رغ��م التط��ور الكبير في التقني��ات الطبية،
لكن بإمكانك أن تكتش��ف بنفسك بعض
األع��راض الت��ي ق��د تك��ون مؤش��را عل��ى
المرض الخطير.
ونس��تعرض هن��ا  9أع��راض ق��د تك��ون
ناجم��ة ع��ن اإلصابة بالس��رطان ف��ي مكان
م��ا بالجس��م ،وف��ق ما ذك��ر موق��ع «هيلث
آند بريتي».

بيئة مغلقة على سطح القمر.
وبه��ذا اإلنج��از أصبح��ت الصي��ن أول
دول��ة تهب��ط بجس��م عل��ى الجان��ب البعي��د
م��ن القم��ر ،وذل��ك ضم��ن برنام��ج الفضاء
الطم��وح لبكي��ن الت��ي تح��اول اللح��اق
بروسيا والواليات المتحدة كي تصبح قوة
فضائي��ة رئيس��ية بحل��ول ع��ام  2030وتعتزم
الب��دء ف��ي بن��اء محط��ة فضائي��ة مأهول��ة
خاصة بها العام المقبل.
قوة فضائية رئيسية
ورغ��م إص��رار الصين عل��ى أن طموحاتها
س��لمية تمام��ا ،تتهمه��ا وزارة الدف��اع
األميركي��ة بممارس��ة أنش��طة ته��دف

 9أعراض للسرطان يمكنك اكتشافها بنفسك

تغيرات في الثدي

م��ن المه��م إج��راء اختب��ار عل��ى الث��دي
عل��ى أس��اس ش��هري للتأك��د م��ن ع��دم

لمن��ع دول أخ��رى م��ن اس��تخدام أي عت��اد
موج��ود ف��ي الفض��اء عن��د وقوع أزم��ة .وإلى
جان��ب طموحاته��ا المدنية ،اختب��رت بكين
صواريخ مض��ادة لألقمار الصناعية ،وحظر
الكونغ��رس األميرك��ي عل��ى إدارة الطيران
والفض��اء (ناس��ا) التع��اون م��ع نظيرته��ا
الصينية بسبب مخاوف أمنية.
وف��ي ع��ام  2003أصبح��ت الصي��ن ثال��ث
دول��ة ترس��ل إنس��انا إل��ى الفضاء عل��ى متن
صاروخ من إنتاجها ،بعد االتحاد السوفيتي
الس��ابق والوالي��ات المتح��دة ،وقال��ت ف��ي
 2017إنه��ا تس��تعد إلرس��ال ش��خص إل��ى
القمر.

دم في البراز
إذا رأي��ت ال��دم ف��ي الب��راز فعلي��ك ف��ورا
استش��ارة الطبي��ب ،ألن ه��ذا مؤش��ر عل��ى
وجود البواس��ير ،أو احتمال وجود س��رطان
القول��ون .ق��د يظهر ال��دم في الب��ول أيضا،
ويك��ون مؤش��را عل��ى س��رطان الكل��ى أو
المثانة.

وج��ود احم��رار أو ألم أو أي تورم أو تغير في
�دت ش��يئا
الحلم��ة أو س��ماكتها .وإن وج� ِ
من ه��ذه األعراض فعليك بإجراء فحص
شامل.

انتفاخ البطن

قد تصاب باالنتفاخ ألنك أكلت وجبة
دس��مة ،لك��ن إذا ل��م تتحس��ن األم��ور بع��د
س��اعات ،وتط��ور األم��ر إل��ى ش��عور بالتع��ب
وأل��م ف��ي الظهر بس��بب االنتف��اخ ،فعليك

مشكالت في التبول

يعان��ي العديد من الرجال من مش��كالت
مزمن��ة ف��ي التب��ول ،ويرب��ط األطب��اء ه��ذه
المش��كلة بع��دم كف��اءة البروس��تاتا ،ال
سيما في سن الشيخوخة ،مما يعد مؤشرا
عل��ى س��رطان البروس��تاتا ،وله��ذا الس��بب
ينصح باستشارة الطبيب.

الحمى

الحم��ى أم��ر طبيع��ي ،وه��ذا يعن��ي أن
نظ��ام المناع��ة ف��ي الجس��م يعم��ل بش��كل
جي��د ،وأحيان��ا تكون أح��د اآلث��ار الجانبية
لمض��اد حي��وي .لك��ن إذا كان��ت الحمى ال
تنخفض ،وتتكرر ،فاستشر الطبيب.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

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

السرطان

22حزيران  21 -متوز

بم��ا أن��ك ق��د بذل��ت طاقت��ك بته��ور
وعش��وائية ف��ي الوق��ت الحال��ي ،أدى ذل��ك إلى
ظهور الخالفات بد ًال من النجاح .لكن ،يجب أن
تك��ون عل��ى دراية بنقاط الق��وة ونقاط الضعف
الخاص��ة ب��ك وأن ال تح��اول أن تلع��ب بواح��دة
ض��د األخ��رى .يجب أن تقب��ل وجود َ
النقيضين
وحاول التوفيق بينهما .هكذا سوف تظهر لمن
هم حولك كشخص أفضل.

األسد

 22متوز  21 -آب

ف��ي بع��ض األحي��ان ،يج��ب أن تتعام��ل م��ع
الفش��ل ف��ي العم��ل .ك��ن ش��جاعاً وانظ��ر إل��ى
ه��ذه االنتكاس��ات عل��ى إنها ف��رص للتغيير إلى
األحس��ن .إذا قم��ت بذل��ك ،فس��وف تخ��رج من
أعم��اق الي��أس ف��ي حال��ة أفض��ل .س��وف تتخ��ذ
ق��رارات قريب �اً ف��ي حيات��ك الخاص��ة .الت��زم
برأي��ك ،ولك��ن اس��تمع أيض �اً إل��ى م��ا يقول��ه
اآلخرون من حولك.

العذراء

 22آب  21 -ايلول
أن��ت ناج��ح ف��ي العم��ل – حت��ى وإن ل��م

يالح��ظ ذل��ك اح��د أو يظهر ل��ك التقدير.
س��وف يفي��دك أن تظ��ل مس��تعداً لمس��اعدة
ودع��م اآلخرين .يريد أحب��اؤك دعمك أيضاً
ف��ي الوقت الحالي .إذا لم يكن هناك احد في
الص��ورة ،ربما ح��ان الوقت للبحث عن حبك
الحقيقي .لقد انتهى وقت الكس��ل والتردد –
فطاقتك ال تعرف الحدود.

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

ف��ي الوق��ت الحال��ي ،يب��دو أن حج��م
المش��كالت ف��ي تزايد ،ولكن يج��ب أن ال تطغى
المشكالت عليك .فقط عندما تواجه مشكلة
واح��دة تل��و األخ��رى س��وف تب��دأ ف��ي الش��عور
بالس��عادة مرة أخرى .من الضروري أن تتصرف
في الحال ،وإال فس��وف تواجه تعقيدات أكثر.
ال تخ��ف من قبول المس��اعدة م��ن اآلخرين في
حالة عرضها.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

أنت متفق مع ذاتك ،فأنت واثق بنفس��ك
وتظه��ر س�لاماً داخلي �اً واضح �اً ،كم��ا أن��ك
مفعم بالحيوي��ة والحماس ،ونتيجة لهدوئك
الخارج��ي ،يش��عر جميع م��ن حول��ك بالراحة
ف��ي وجودك .ثقتك وس��عادتك بالحياة تعني
أن زم�لاءك وأصدق��اءك يثق��ون ب��ك ويطلبون
منك النصح .خذ وقتك لالستمتاع بالمزيد
من السالم والهدوء.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

حماس��ك يمكن��ك من العم��ل بنجاح من
خ�لال فري��ق ،كم��ا يمكن��ك ت��رك عالمت��ك
بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع اآلخرين .لكن
تذك��ر أن نجاح المجموع��ة هو األهم – وليس
األنا الخاصة بك .سوف ينتج عن ذلك أيضاً
مناخ �اً جي��داً ف��ي المن��زل .ق��د ي��ؤدي الس��لوك
األنان��ي إلى اإلض��رار بعالقاتك األس��رية على
المدى البعيد.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

س��وف تواج��ه الي��وم مش��كالت جدي��دة
ف��ي العم��ل ،إال إن��ك س��وف تتلق��ى دعم �اً ف��ي
الوق��ت المناس��ب بحي��ث يمكن��ك االس��تمرار
ف��ي عمل��ك به��دوء .ال ترف��ض هذا الدع��م وإن
ج��اءك م��ن مصادر غير عادي��ة .أما فيما يتعلق
بالصحة ،فيمكنك تحديد المسار المستقبلي
بإيجابي��ة .إذا اقترب��ت م��ن األش��ياء بش��يء من
الصبر والعناية.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

يتبين حالياً أن جميع أشكال التعاون فعَّالة
ألن أهداف��ك تتواف��ق وتتزام��ن م��ع أهداف من
حولك .اغتنم فرصة كونك مفعما بالصحة
والحيوية وخلو ذهنك ،وقم في المرتبة األولى
بإنج��از األعمال الخاص��ة بالفري��ق .اآلن أيضاً
تجري المشاركات الخاصة بطريقة متناغمة
وثمرة .يمكنك التخلي عن بعض السلوكيات
غير الصحية على المدى الطويل.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في
طبيعته��ا حيث أن��ك تتفاهم جي��داً مع
جمي��ع األط��راف وكل م��ن تتقابل معه.
اس��تمتع به��ذه الفت��رة الت��ي فيها يعكس
ل��ك الجميع تعاطفهم ،وانتفع من هذه
الطاقة اإليجابية للتخلص من الضغط
ال��ذي تواجه��ه خ�لال الي��وم واس��ترجاع
هدوئك.
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الكلامت املتقاطعة

يب��دو أن كل ش��يء يعم��ل تلقائي �اً ،و ُتح��ل
المصاعب مباش��ر ًة بمج��رد توليك إياها .لكن
لألسف لن يستمر هذا الوضع دائماً ،لذا يجب
أن تنتف��ع م��ن ه��ذه الفترة انتف��اع كلي .انتهز
فرص��ة عدم وجود أي هموم وانش��غاالت لديك
�ض الوق��ت م��ع أصدقائ��ك وعائلت��ك،
وأق� ِ
فستش��عر ب��أن الرواب��ط بين��ك وبينه��م تقوى.
تظهر الظروف الصعبة في شكل جسدي.
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الجس��م ويبع��ث عل��ى الش��عور بالراح��ة.
النعن��اع يع��زز م��ن ه��دوء الجه��از الهضميوتخفيف التقلصات والشعور بالدفء.
القرف��ة م��ن المش��روبات صديق��ةالطقس البارد وتعزز الحرق وتهدئ المعدة.
الينس��ون يه��دئ االمع��اء ومفيد لنزالتالبرد.
الليم��ون الداف��ئ مش��روب جمي��ل ف��يالشتاء غني بفيتامين سي.
ال��كاكاو الداف��ئ اللذي��ذ المع��ززلالسترخاء والدفء.

كلمة الرس

الثور

 22نيسان  21 -ايار

مش��روبات الش��تاء ال ش��ك هام��ة
وضروري��ة ،فالمش��روبات المفي��دة تع��زز م��ن
ق��درة الجس��م عل��ى الترطي��ب ،والش��عور
براح��ة األمع��اء ،والكثي��ر م��ن المش��روبات
المفي��دة يهمله��ا البعض خ�لال اليوم ،على
الرغم من أن الس��وائل تس��اعد الجس��م على
العم��ل بكف��اءة وتعزز النش��اط خاصة خالل
الطق��س الب��ارد .الس��وائل الدافئ��ة الش��ك
مقرب��ة لقل��ب كل ش��خص خاص��ة خ�لال
الطق��س البارد ،فالمش��روبات بي��ن الوجبات
م��ن أهم المش��روبات البيني��ة الصحية التي
يمك��ن االعتم��اد عليه��ا دون إضاف��ة س��كر،
وفقا لتقرير نشر بموقع  healthyفإن هناك
الكثي��ر م��ن المش��روبات المفي��دة للجس��م
والت��ي يمك��ن أن تتناوله��ا خ�لال الطق��س
الب��ارد لتعزي��ز الصح��ة والنش��اط وم��ن أبرز
هذه المشروبات:
 -الزنجبي��ل يع��زز م��ن س��ريان ال��دم ف��ي

غالبي��ة الن��اس تري��د تخفي��ف أوزانه��ا،
ويتبع��ون ف��ي ذل��ك أنظم��ة غذائي��ة ع��دة.
لك��ن إذا فق��د ش��خص الكثير م��ن وزنه من
دون إج��راء أي تغيي��ر على نظامه الغذائي،
ف��إن ه��ذا األم��ر لي��س طبيعي��ا ،وق��د يكون
مؤشرا على سرطان البنكرياس أو الكبد.

6

األطفال في رقائق «الكورن فليكس».
وتكش��ف بيان��ات صحية ف��ي بريطانيا ،أن
الطف��ل الواح��د يتناول ما يع��ادل  4مكعبات
زائ��دة م��ن الس��كر يومي��ا ،مقارن��ة بالح��د
المسموح به.
وحي��ن يس��تهلك الطف��ل الس��كر به��ذه
الوتي��رة ،ف��إن ه��ذا يعن��ي أن��ه س��يكون ق��د
اس��تهلك ف��ي عام��ه العاش��ر م��ا يفترض أن
يجري استهالكه في  18عاما كاملة.

الينسون والزنجبيل ..مشروب الشتاء ملقاومة البرد

فقدان الوزن

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
الحمل
 22آذار  12 -نيسان
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.

تتج��ه الس��لطات الصحي��ة البريطانية
إل��ى تحذي��ر اآلب��اء م��ن تقدي��م رقائ��ق
ال��ذرة والش��وكوالتة المح�لاة ألطفاله��م
عل��ى اإلفط��ار ،حس��بما ذك��رت صحيف��ة
«ص��ن» المحلي��ة .وبحس��ب المص��در ،ف��إن
التوجيه��ات المرتقب��ة لهيئ��ات الصح��ة ف��ي
بريطاني��ا ،س��توصي اآلباء بتف��ادي تحضير
فط��ور أبنائه��م م��ن الرقائ��ق الت��ي تحظ��ى
بإعج��اب معظ��م األطف��ال ،بالنظ��ر إل��ى
تبعاتها الصحية الخطيرة.
وينصح خب��راء الصحة بتقديم العصائر
والزبادي ومنتجات القمح المفتت لألطفال
ب��دال م��ن رقائق ال��ذرة المحالة ،ال س��يما أن
البيان��ات الصحية تنبه إل��ى أن طفال واحدا
م��ن كل  3ينه��ون المدرس��ة االبتدائي��ة ف��ي
بريطانيا وهم يعانون السمنة.
ويق��ول خبير التغذية أليس��ون تيدس��ون،
إن م��ن ش��أن ه��ذا التغيي��ر أن ي��ؤدي إل��ى
التقلي��ل م��ن كميات الس��كر ال��ذي يتناوله

إذا تكررت لديك مش��كلة بلع الطعام أو
الماء أو األدوية ،فإنها قد تكون عالمة على
الس��رطان ف��ي الحل��ق أو األنب��وب الواص��ل
بين فمك ومعدتك ،والمسمى المريء.

استشارة الطبيب ،فاالنتفاخ في البطن قد
يكون مؤشرا على السرطان.

ويعتم��د المستش��عر على درج��ة الضغط
ال��ذي يمارس��ه األصب��ع عل��ى األش��ياء
الخارجي��ة كم��ا يق��وم بقي��اس درج��ة
االرتع��اش وم��ا يطرأ عليها م��ن تغيير بمرور
الزمن.
وبما أن هذا الجهاز صغير الحجم ،يمكن
إلصاق��ه بظف��ر اإلنس��ان عل��ى نحو مس��تمر،
لك��ن المش��كلة الت��ي يواجهه��ا الباحثون في
الوقت الحالي هي خفض اس��تهالك الطاقة
في المستشعر.

ال لـ «لكورن فليكس» في إفطار األطفال!

مشكالت في البلع

س��رطان الجلد ش��ائع جدا ،ف��إذا ظهرت
بقع على بشرتك أو تغير لون مكان معين
من��ه أو ظه��ر تغي��ر ف��ي ش��كله ،فق��د يك��ون
ذل��ك مؤش��را على س��رطان الجل��د ،وقتها
عليك استشارة الطبيب.
إذا كنت ال تدخن ولديك سعال مزعج
ومتك��رر ،فم��ن المحتم��ل أن يك��ون ذل��ك
بس��بب الس��رطان .أم��ا إذا كن��ت مدخن��ا
ولدي��ك س��عال مصحوب��ا بال��دم ،فعليك
استش��ارة الطبي��ب ف��ورا ،إذ يتعي��ن علي��ك
إجراء اختبارات على المخاط.

تطوير مستشعر «ذكي» يكشف أمراضا خطيرة!
تمكن��ت ش��ركة أميركي��ة رائ��دة ف��ي
الحواس��يب والبرمجي��ات ،م��ن تطوي��ر جهاز
استش��عار صغي��ر يمك��ن وضع��ه عل��ى ظف��ر
أصب��ع الي��د حت��ى يجم��ع بيان��ات صحي��ة
مهم��ة .وبحس��ب موق��ع «فوت��ورا س��اينس»،
ف��إن المستش��عر ال��ذي صممت��ه ش��ركة
« »IBMيس��تطيع التواصل بش��كل الس��لكي
م��ع هات��ف أو س��اعة ذكيين ألج��ل تزويدها
بمعلوم��ات .وبوس��ع ه��ذا الجه��از أن ي��ؤدي
دورا مهم��ا ف��ي متابع��ة الوض��ع الصح��ي
لألش��خاص المصابي��ن بمرض باركنس��ون
المعروف بالشلل االرتعاشي فضال عن رصد
عمل الوظائف لدى مرضى الفصام.
وال تق��ف فائ��دة الجه��از عن��د األم��راض
العصبية والنفس��ية ،فهو يتيح أيضا متابعة
الوض��ع الصح��ي لمرض��ى القل��ب وكب��ار
الس��ن ،وهو ما يعني االستغناء بشكل نسبي
على الفحوصات التقليدية.

تغيرات في البشرة

سعال متكرر
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افقياً:

عمودياً

 -1مدين��ة أفريقي��ة تعتب��ر مرك��ز
أول اس��تيطان أوروب��ي دائ��م ف��ي
المنطق��ة الواقع��ة جن��وب الصح��راء
الكبرى.
 -2رجاء – مدينة باكستانية.
 -3تقرير – ضد غربي.
 -4دقيق  -أحصى.
 -5عارض��ة توضع عليهخا األش��ياء
 ترسخ. -6صفائ��ح يُكت��ب عليها – طفل لم
يولد بعد.
 -7تحذير.
 -8جميل  -استمرار.
 -9بكى – فيلسوف يوناني كبير.

 -1جزيرة كندية يفصلها مضيق
كابوت عن جزيرة نيوفوندلند.
 -2غير متعلم  -دولة أوروبية.
 -3قصر الملك  -دميم.
 -4حفر في الحجر  -بحر.
 -5للتعريف  -يصوب.
 -6عاصمة أميركية  -قرع الباب.
 -7غدير  -ظلمة.
 -8سقط  -متشابهان.
 -9وس��يلة تحلي��ل فن��ي  -صحيف��ة
تصدر يوميا

كلمة السر من سبعة حروف :دولة أوروبية
أوروغواي -الس��ويد -المغرب -اليابان -ألمانيا -ايطاليا -باراغوي -برلين-
تش��ارلز -تون��س -تورين��و -تف��اح -جمه��ور -جه��د -جاكي��ت -جلن��ار -ح��ذر-
حان��وت -حلوي��ات -حمضي��ات -خليق��ة -ديج��ون -دان��وب -دي��وان -دكار-
دراخم��ا -ش��الكه -عجم��ان -عنص��ر -عنف��وان -عنق��ود -عصف��ور -فرنس��ا-
فوتبول -فانوس -قريدس -كولومبيا -مباراة -منصور -هولنداأآ.
حل العدد السابق لكلمة السر :هافانا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:بياربوليز  - 2يمين  -أيسر  - 3تدريب  -ماد  - 4اندحار  - 5بان
 ود  -عي  - 6رف  -أي  - 7وريد  -درعا  - 8كاب بروتون  - 9نسرين  -ند.عمودي �اً - 1 :بيترب��روك  - 2يم��د  -اف��ران  - 3إي��ران  -يب��س  - 4رني��ن -
أدب��ر  - 5ب��دوي  -ري  6وا  -ح��د دون  -7ليم��ا  -س��رت  - 8يس��ارع  -ع��ون 9
 -زرد  -يساند.

