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 4تساؤالت عن القمر ..لم تستطع «ناسا» إجابتها أبدا
أرس��لت وكالة الفضاء األميركية «ناسا»
العديد من الرحالت إلى القمر ،أقرب األجرام
الفضائي��ة إل��ى األرض ،بم��ا فيه��ا رح�لات
مأهولة ضمت  12رائد فضاء.
لك��ن عل��ى الرغم من هذه الرح�لات والكثير
من المراقبة للقمر ،فإن هناك  4أمور غامضة
على القمر لم تتمكن ناسا من فك غموضها
أو تفسيرها.
ما أصل نشأة القمر؟
من��ذ أن ب��دأت ناس��ا ،وغيره��ا م��ن وكاالت
الفض��اء الدولي��ة ،في دراس��ة القم��ر ،فإنها لم
تتمك��ن حت��ى اآلن م��ن تحدي��د م��ن أي ج��اء
القم��ر أو أصل��ه ،عل��ى الرغ��م م��ن أنه يب��دو أن
أصله ناجم عن اصطدام أجرام فضائية.
ويتف��ق كثي��ر م��ن العلم��اء عل��ى أن جرم��ا
فضائي��ا بحج��م كوك��ب المري��خ ارتط��م
بكوك��ب األرض قب��ل  4.5ملي��ار س��نة ،مم��ا
أسفر عن تطاير كميات كبيرة من الصخور
والحطام .وظلت هذه الصخور والحطام تدور
ف��ي م��دار ح��ول األرض ،والتحم��ت تدريجي��ا
لتشكل جرما فضائيا واحدا هو القمر.
غي��ر أن انبث��اق كمي��ة من الحط��ام بحجم
القم��ر ،يعني أن االصطدام كان كبيرا جدا
بحيث أنه سيخرج األرض من مدارها.
عل��ى أي ح��ال ،ق��د تك��ون فك��رة االصط��دام
واردة ،لك��ن الس��ؤال يبق��ى «م��ا ال��ذي اصطدم
باألرض ،وبأي قوة»؟
كيف اختفى الماء؟
األم��ر الثان��ي أن ناس��ا عث��رت على م��اء على
القم��ر ع��ام  2009عل��ى ش��كل جلي��د محب��وس
تحت سطحه.

غي��ر أن العلم��اء ل��م يتمكنوا حت��ى اآلن من
التوص��ل إل��ى تفس��ير دقي��ق وصحي��ح ح��ول
كيف وصل الماء هناك.
ويعتق��د بع��ض العلم��اء أن��ه كان��ت هن��اك
فت��رة تعرض��ت فيه��ا األرض والقم��ر لس��قوط
عدد كبير من الش��هب والنيازك ،وأن بعضها
ال ب��د أن يك��ون جل��ب مع��ه ه��ذا الجلي��د إل��ى
س��طح القم��ر ،وم��ا س��قط عل��ى األرض ال ب��د
أن��ه ذاب ف��ي المحيط��ات .عل��ى أن تحلي�لا
حديث��ا لصخ��ور أحضرته��ا رح�لات فضائي��ة
للقم��ر ،رحلت��ا أبول��و  15وأبول��و  ،17كش��فت
أن التركيب��ة الكيماوي��ة للصخ��ور تش��ير إلى
أن الم��اء دف��ن عميق��ا ف��ي الطبق��ة الداخلي��ة

للقم��ر ،وأن الم��اء وص��ل إل��ى الس��طح نتيجة
الثورات البركانية عليه.
وه��ذا يعن��ي أن الماء أو الجلي��د على القمر
موج��ود من��ذ زم��ن بعي��د ،ب��ل أبع��د م��ن فك��رة
اصطدام األجرام السماوية.
ماذا تخفي الفوهات المتجمدة؟
ال يوجد طقس على القمر وال غالف جوي،
وبالتالي فإن درجة الحرارة خالل النهار ،حيث
تس��قط أش��عة الش��مس على القمر ،تصل إلى
 127درج��ة مئوية ،وتنخف��ض ليال إلى ما دون
 173درجة مئوية تحت الصفر.
وه��ذا يعن��ي أن أي ش��يء يتع��رض ألش��عة
الش��مس نهارا س��يغلي بس��بب الحرارة وأن أي

أمراض تسببها كثرة تناول الشاي والعصائر احملالة بالسكر

بقعة مظللة بشكل دائم من أشعة الشمس قد
تشكل مالذا للجليد القمري.
وعث��ر العلم��اء عل��ى الكثي��ر م��ن الفوه��ات
المعتم��ة المتجم��دة أو «مصائد الب��رد» هذه
عل��ى الجان��ب البعي��د م��ن القم��ر أو الجان��ب
المعت��م ل��ه ،أي ال��ذي ال يمك��ن للمراص��د
الفلكية األرضية اكتشافها أو رؤيتها.
وهك��ذا فإن م��ا تخفيه هذه المناط��ق الباردة
للغاية ما زال غير معروف للعلماء ،لكنها ربما
تحت��وي عل��ى مي��اه مجم��دة م��ع م��ا يمك��ن أن
تحتويه من دالئل على البدايات األولى للقمر.
وم��ن المتوق��ع أن يعم��ل المس��بار الصين��ي
«تش��انغ  ،»4الذي هب��ط على الجانب المظلم
للقم��ر الخمي��س الماض��ي ،عل��ى استكش��اف
المكون��ات الكيماوي��ة للمصائ��د الب��اردة ،مث��ل
تلك المعروفة باسم فوهة «فون كارمان».
هل هناك حياة على القمر؟
يع��د هذا الس��ؤال من األس��ئلة الكبيرة التي
تواجه العلماء الذين يدرس��ون القمر ،بحسب
ما ذكرت صحيفة «ذي صن» البريطانية.
ويعتق��د بع��ض العلم��اء بوج��ود مي��اه تحت
س��طحه ،وأن ه��ذه المي��اه ربم��ا تحت��وي عل��ى
ميكروب��ات بالغ��ة في القدم ،حي��ث أن من بين
نظريات نش��أة الحياة عل��ى األرض ،أنها بدأت
بواسطة ميكروبات جلبتها النيازك.
ويعتق��د أس��تاذ عل��م الفل��ك ف��ي جامع��ة
بنس��لفانيا كريس��توفر بالم��ا أن ه��ذه
الميكروب��ات ق��د تك��ون موج��ودة ف��ي الجلي��د
عل��ى القم��ر ،لك��ن العلم��اء ل��ن يتأك��دوا من
هذا األمر إال بعد دراس��ة س��طح القمر وإجراء
عمليات تنقيب واستكشاف مكثفة.

لها عشاق كثيرون ..النودلز تسبب السمنة
واألمراض املزمنة

التأمل والتمارين الرياضية يقلالن فرص
اإلصابة باألنفلونزا

لديها عشاق كثيرون ،الكبار واألطفال يسعون لتحضيرها دائما بسبب سرعة تحضيرها،
تحتوي على الكثير من األطعمة المميزة ،الدجاج والخضراوات واألس��ماك واللحوم ،نعم
أنها النودلز أو الش��عرية الس��ريعة ،هناك الكثير والعديد من األقاويل حولها والتي تؤكد
مدى خطورتها على صحة اإلنسان ،وهذا ما سنتعرف عليه خالل األسطر القادمة وهي ما
هي أضرار النودلز وذلك وفقا لما نشره موقع « .»food.ndtv/
هن��اك الكثي��ر والعدي��د م��ن األقاوي��ل حول النودل��ز أكدت أنه��ا مضرة للصح��ة العامة،
فالعديد من المنازل بدأت في التوقف عن شرائها تحسبا لما نشر عنها في الفترة األخيرة،
والتي تحدثت عن أضرارها.
األضرار الناتجة عن تناول النودلز ،فمنها:
عسر الهضم وهذا يحدث نتيجة ألن الشعرية السريعة أو النزدلز مصنوعة من الدقيقالمكرر ،والتي يمكن أن تسبب عسر الهضم.
بما أن النودلز تتحمل مدة صالحية طويلة ،فإنها تتم معالجتها بشكل محدد وأهمها أنهامنخفضة المحتوى الغذائي ،وعالية الدهون والسعرات الحرارية والصوديوم ،باإلضافة إلى
احتوائه��ا عل��ى األلوان االصطناعية والمواد الحافظة والمواد المضافة والمنكهات ،وليس
ذل��ك فق��ط ،ب��ل أنها تحتوي عل��ى الغلوتامات أحادي��ة الصوديوم ،وكذل��ك ثالثي بوتيل
الهيدروكينون وهو مادة كيميائية حافظة مشتقة من الصناعة البترولية ،ولذلك فإن
تناولها بانتظام يسبب مشاكل صحية خطيرة.

جميعن��ا نع��رف أن التمارين الرياضية والتأمل يمكن أن تس��اعد ف��ي إنقاص الوزن ،وتحد
من التوتر وتحسن صحة القلب ،لكن دراسة علمية حديثة أظهرت أن لها ً
أيضا ميزة أخرى
مخفية وهي منع اإلصابة بالبرد أو األنفلونزا.
ووفق �اً لموق��ع صحيفة «ديل��ى ميل» البريطانية ،ق��ال الباحثون إن التأم��ل أو التمرينات
المعتدلة تقلل من فرص اإلصابة بالمرض بنسبة تقرب من .%30
ووجد الباحثون أيضاً أن البالغين الذين أصيبوا بالمرض ،ولكنهم يمارس��ون أي نش��اط،
كان لديه��م أع��راض أق��ل حدة  ،وغابوا عن العمل أيام أقل وقاموا بزيارات أقل للطبيب من
أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
وقال فريق البحث من جامعة «ويسكونسن-ماديسون» ،إنهم يأملون أن تؤدي النتائج إلى
وصف األطباء «أحد األنشطة لمرضاهم باإلضافة إلى جرعة تطعيم اإلنفلونزا السنوية».
ولتأكي��د نتائ��ج الدراس��ة ،نظ��ر فري��ق البحث في ما يق��رب من  400ش��خص بالغ تتراوح
عاما بين  2012و .2016
أعمارهم بين  30و ً 69
ووج��د الباحث��ون أن التماري��ن الرياضي��ة والتأم��ل تس��اعد عل��ى تقلي��ل ف��رص اإلصاب��ة
بالم��رض ،مش��يرين إل��ى أن المتأملي��ن أظهروا تحس��ينات ف��ي نوعية نومه��م  ،وضغوطهم،
وصحته��م العقلي��ة العام��ة .وق��ال األطب��اء إن اللق��اح المض��اد لإلنفلونزا ه��ذا العام أكثر
فعالية من العام الماضي  ،ويحثون الجمهور على تعاطيه.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

أن��ت ناج��ح في كل ما يخص العمل،
والق��رارات الهام��ة الت��ي اتخذته��ا أثبت��ت
صحته��ا .لك��ن يج��ب أن تأخذ الوق��ت الذي
تحتاجه دائماً عند التفكير في المشروعات.
أن��ت مفع��م بالحيوية ،فاس��تمتع بوقتك –
اخ��رج أو اكتش��ف أماك��ن جدي��دة .اطل��ب
م��ن األصدق��اء االنضم��ام إلي��ك – وس��وف
يؤدي هذا إلى رفع روحك المعنوية.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

يب��دو وكأن��ك تقف أمام مش��كالت ال
يمكن التغلب عليها ،فال تيأس! فقط عليك
تغيي��ر منظ��ورك لألش��ياء وعندئ��ذ س��تبدو
الحلول واضحة .ال تخف من طلب النصيحة
حيات��ك الخاص��ة متقلب��ة بش��دة ف��ي الوقت
الحال��ي .يج��ب أن تتعامل م��ع التقلبات غير
المتوقعة بهدوء استغل هذا في الحفاظ على
مستوى صحتك الممتاز.

أن��ت مفع��م بالحيوي��ة ،عل��ى
الرغ��م م��ن أن ه��ذا يرهق��ك ب��د ًال
م��ن أن يدفع��ك إل��ى األم��ام .نظ��راً
لقلقك الداخلي ،يصبح من الس��هل
اس��تثارتك وأن��ت اآلن تفض��ل أن
تخبط رأسك في الحائط .إذا كنت
ال تس��تطيع كبت هذا االندفاع ،فقد
تجد أنك تتجادل مع الجميع.

األسد

 22متوز  21 -آب

ال يمك��ن التغل��ب على العقب��ات التي
تراه��ا أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت
حله��ا بالطرق القديم��ة المعروفة .يجب أن
تغي��ر مدخل��ك والتوصل إلى اس��تراتيجية
ِّ
جديدة وأن ال تسمح لآلخرين بتغيير رأيك
أو خططك كثيراً .يكمن الحل بداخلك،
فببع��ض الثق��ة بالنف��س تس��تطيع التغل��ب
على المشكالت واإلمساك بزمام األمور.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

األمور اليوم تقع في مكانها الس��ليم،
فم��ن حول��ك ال يس��تطيعون تجاه��ل
حماسك وحيويتك .في العمل أنت تنجز
كل م��ا تحت��اج إليه ،ويكون باس��تطاعتك
تمري��ر الكثي��ر من األف��كار الجدي��دة .حتى
في حياتك الشخصية تستطيع االستمتاع
بأوق��ات س��عيدة نتيج��ة لالنطب��اع الجي��د
الذي تتركه على كل من تقابلهم.

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.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

أنت مفعم بالحيوية والنش��اط البدني
والذهن��ي؛ اس��تخدم إمكانات��ك ف��ي اتخ��اذ
القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم
إل��ى األم��ام ف��ي مش��روعاتك .ل��ن يفي��دك
االكتف��اء باألمج��اد الماضي��ة والس��لبية!
لدي��ك اآلن ق��درة التعامل بدق��ة وحكمة مع
جمي��ع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها،
فتأكد من استغاللك لها بقدر اإلمكان!

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

حالي �اً ،أنت قادر على االندماج بكل
س��هولة ضم��ن فري��ق ،دون ن��زاع ،وتس��ود
األج��واء تناغ��م وتواف��ق م��ن حول��ك.
بإمكان��ك االس��تفادة م��ن ه��ذا التأثي��ر
اإليجاب��ي ف��ي نش��اطات ترفيهي��ة مذهلة
أو ف��ي العم��ل لدف��ع األم��ور وتك��ون ف��ردا
منتج��ا .اس��تمتع به��ذه المرحل��ة م��ن
اإلنجاز السهل والنجاح قبل أن تنتهي.

هناك حلم تضمره يف انتظار حتوله
إىل حقيقة م�ل�م��وس��ة .ان�ت�ه��ز ال�ف��رص��ة
لتحقيق احللم ال��ذي سيغري م��ن مسار
حياتك بشكل إجي��اب��ي ول�ف�ترة طويلة.
سيكون ألق��ارب��ك وأص��دق��ائ��ك رد فعل
إجي��اب��ي جت��اه التغيري ال��ذي تسعى إليه
وسوف يساندونك على طول اخلط .يف
اجململ ،أنت تشعر بالقيادة واهلدوء.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

س��تصبح صدقات��ك أكث��ر عمق �اً
وس��وف تس��ترجع م��ع أصدقائ��ك أح��داث
وذكري��ات ماضي��ة ال تنس��ى .ف��ي وس��ط
المجموع��ات الت��ي تنتمي إليه��ا باألخص،
س��وف تتش��ابك سلس��لة إجراءات جماعية
حيوية وإيجابية جداً وسوف تقودك بسرعة
مذهل��ة إل��ى هدف��ك .يج��ب أن تتقبل كل
فرد على ما هو عليه ودع الطاقة تسري !

احلوت

 22شباط  21 -آذار

تج��د س��هولة ف��ي التعام��ل اإليجابي
م��ع األش��خاص ف��ي الوق��ت الحال��ي ،فالكل
يبدو منجذباً إليك ،كما أن الصالت التي
قد يكون لها تأثيراً إيجابياً على مستقبلك
تظهر في كل مكان .تأكد من أنك ُت َق ِدر
ه��ؤالء األش��خاص ح��ق تقديره��م وذل��ك
للفوائ��د الت��ي تأتي من خالله��م وكذلك
لقيمتهمالشخصية.

املراهقات ووسائل التواصل االجتماعي« ..الحقيقة الصادمة»
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خلص��ت دراس��ة حديث��ة إل��ى أن
أع��راض االكتئ��اب ،المرتبط باس��تخدام
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي ،تظه��ر
عل��ى المراهق��ات أكث��ر مم��ا تظه��ر ل��دى
المراهقين بمقدار المثلين.
ويرج��ع ذل��ك بش��كل أساس��ي إل��ى
المضايق��ات عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت،
واضطراب��ات الن��وم  ،وكذل��ك االنطب��اع
الس��لبي عن ش��كل الجس��د وتراج��ع تقدير
ال��ذات .وحلل��ت الدراس��ة بيان��ات نح��و 11
ألف��ا م��ن الش��باب ف��ي بريطاني��ا ،وج��د
الباحث��ون أن الفتي��ات ف��ي س��ن الرابع��ة
عش��رة ك��ن أكث��ر اس��تخداما لوس��ائل
التواص��ل االجتماع��ي ،حي��ث يس��تخدمها
نح��و  40بالمئ��ة منه��ن ألكث��ر م��ن ث�لاث
س��اعات يومي��ا ،مقارن��ة م��ع  20بالمئة من
المراهقين.
ووفق��ا لرويت��رز ،فق��د كش��فت الدراس��ة
أيض��ا أن  12بالمئ��ة مم��ن يس��تخدمون
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي بقل��ة ،و38
بالمئة ممن يس��تخدمونها بكثافة (أكثر
م��ن خم��س س��اعات يوميا) ظه��رت عليهم
عالمات تدل على اإلصابة باكتئاب أكثر
ح��دة .وعندم��ا درس الباحث��ون األس��باب
األساس��ية الت��ي ق��د ترب��ط اس��تخدام
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي باالكتئاب
اكتش��فوا أن  40بالمئ��ة م��ن الفتيات و25
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بالمئة من الفتيان تعرضوا للمضايقات أو
التنمر على اإلنترنت.
وظه��رت أع��راض اضط��راب الن��وم بي��ن
 40بالمئ��ة م��ن الفتي��ات مقاب��ل  28بالمئة
م��ن الفتي��ان .ويرتب��ط القل��ق وقل��ة الن��وم
باإلصابة باالكتئاب.
وخلص الباحثون إلى أن الفتيات يتأثرن
بدرجة أكبر عندما يتعلق األمر باستخدام
وس��ائل التواصل والقلق من ش��كل الجسد
وتقدي��ر ال��ذات .لك��ن تأث��ر الفتي��ان به��ذا
األم��ر كان أق��ل .وناش��دت إيف��ون كيل��ي،
األس��تاذة ف��ي معهد عل��م األوبئ��ة والرعاية
الصحي��ة ف��ي جامع��ة كوليدج ف��ي لندن،
والت��ي ت��رأس فريق األبح��اث ،أولياء األمور
وصن��اع الق��رار االهتم��ام بنتائج الدراس��ة.
وقالت في بيان «هذه النتائج تتصل بش��دة
بوضع إرش��ادات االس��تخدام اآلمن لوسائل
التواص��ل االجتماع��ي وتنظي��م س��اعات
استخدام الشباب لها».
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

5

اكتش��فت دراس��ة حديثة أن استهالك
الكثي��ر م��ن الش��اي والعصائ��ر المح�لاة
بالس��كريات يزي��د م��ن مخاط��ر اإلصابة
بأم��راض الكلى ،ويش��كل ضغطا إضافيا
على أعضاء أخرى في الجسم.
ويقول الباحثون إن األش��خاص الذين
يش��ربون الش��اي والعصائ��ر المح�لاة
بالس��كر بانتظ��ام ،يواجه��ون مخاط��ر
اإلصاب��ة باألم��راض بنس��بة أعلى  61في
المائ��ة ،مقارن��ة م��ع م��ن يتناول��ون ه��ذه
المشروبات قليال.
ومن بين األمراض التي تسببها كثرة
تناول الشاي والعصائر المحالة بالسكر،
ارتف��اع ضغط الدم ومقاومة األنس��ولين
م��ع م��رور الوق��ت ،باإلضاف��ة إل��ى زي��ادة
ال��وزن ،وف��ق م��ا ذك��رت صحيف��ة «ديلي
ميل» البريطانية ،السبت.
لكن أهم نتيجة توصلت إليها الدراسة،
ذلك الربط المباش��ر بين تناول الشاي
والعصائر وعمل الكلى ،إذ قال الباحثون

إن ش��رب الش��اي والعصائ��ر بكث��رة يمكن
أن يض��ع تدريجي��ا ضغوط��ا عل��ى الكلية
و«يسرع» فقدانها وظيفتها.
ويتس��بب م��رض الكل��ى المزم��ن بوفاة
 45ألف ش��خص كل ع��ام في بريطانيا،
وف��ق بيان��ات هيئ��ة الخدم��ات الصحي��ة
الوطني��ة .ويبل��غ مع��دل انتش��ار المرض
في الواليات المتحدة حوالى  14بالمئة.
وم��ن بي��ن األس��باب الت��ي يمك��ن أن
تس��اهم ف��ي تل��ف الكل��ى ،التدخي��ن
والس��منة وارتف��اع ضغط الدم والس��كري
وعدم ممارسة الرياضة ،وينصح الخبراء
باالبتع��اد ق��در اإلم��كان ع��ن األطعم��ة
والمش��روبات الت��ي ق��د تس��بب ه��ذه
األمراض .وقد ارتبطت الصودا بمفردها
بارتفاع مخاطر اإلصابة بأمراض الكلى
بنس��بة  9ف��ي المائ��ة .وربط��ت بح��وث
س��ابقة بين ارتفاع استهالك المشروبات
المحالة بالس��كر وبين مخاطر الس��منة
والسكري والنقرس.

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
طريق��ك ي��زداد صعوب��ة أكث��ر مم��ا
تص��ورت ف��ي ب��ادئ األمر ،وربما هناك ش��خص
يح��اول إثن��اءك ع��ن خطت��ك أو حت��ى
إحباط��ك .ال تي��أس انظ��ر إل��ى األم��ر كأن��ه
عقب��ة واختب��ر إرادت��ك .داف��ع ع��ن خطط��ك
وام��ض إل��ى األم��ام ،ح��اول تكيي��ف أف��كارك
بحيث تتماش��ى مع الظروف الحالية .إي من
الخيارين سيظهر ما إذا كان هدفك واقعيا.

1

2

3

4

8

5
6
7
8
9

افقياً:

عمودياً

-1كات��ب ألمان��ي أدار المجل��ة
اآلسيوية األلمانية.
-2بل��ح ناض��ج -منتجع س��ياحي
على البحر األسود.
-3بائع الورق -متشابهان.
-4نهر يروي غوطة دمشق -للنداء.
ظم��أ
-5شريف(معكوس��ة)-
شديد.
-6تأنيب.
-7يكبر ويزيد(معكوسة) -مقدار
العمر.
-8حاج��ز -ض��رب بخف��ة عل��ى
الكتف -تنشق.
-9مرفأ في فلسطين -عائلة.

-1مترج��م ومستش��رق إيطال��ي
أنج��ز عم�لا هام��ا يتعل��ق بتاري��خ
المنطقة الطرابلسية.
-2من الحيوانات المفترسة -مجال.
-3مدينة تاريخية تركية.
-4مئة عام -يشاهد.
-5غير مطهو.
-6مرفأ شرقي قبرص.
-7يجمع -حليب.
-8بع��د عن الش��يء -متش��ابهة-
ضد خير.
-9إمارة عربية.

كلمة السر من ثمانیة حروف :دولة أميركية
اجته��اد -استبس��ال -اصغ��اء -اعتزاز -أح�لام -الصين -ارادة -اش��تياق -بوذا-
بري��ق -ب��دور -بالتيني -تش��يخوف -تنزانيا -توغو -تش��يلي -جب��ار -جورجينا-
حظ -حلول -حصانة -حنطة -داروين -ذهب -رقيب -رقم -زينة -زجل -زنبق-
زبيب -س��قراط -س��ورينام -شص -شربين -صباح -صك -صيارفة -عذر -فخ-
فقرا -قمر -لوليتا -مراقبة -مغتربون -مز -نقود -واترلو.
حل العدد السابق لكلمة السر :اليونان
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:كاب تاون  -2أمل -الهور  -3بيان -شرقي  -4طحني -عد  -5رف-
توطد  -6ورق -جنني  -7تنبيه  -8وسيم -دوام  -9ناح -سقراط.
عمودياً -1:كاب بروتون  -2أمي -فرنسا  -3بالط -قبيح  -4حنت -يم  -5ال-
يوجه  -6واشنطن -دق  -7نهر -دجيور  -8وقع -أ أ  -9جريدة -منط.

