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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6171

أول مقالة إيرانية تتأهل إلى مؤتمر « »STOCالدولي

ضوء أبيض غامض على سطح املريخ
التق��ط مس��بار (كيوريوس��يتي)
التابع لوكالة (ناس��ا) ،الذي يدرس س��طح
الكوك��ب األحم��ر من��ذ ع��ام  ،2012ص��ورة
لتوهج ساطع غامض على سفح تل المريخ
البعي��د .وتظه��ر الصورة باألبيض واألس��ود
منظ��ر الصح��راء م��ع ت�لال صخري��ة عالية
ف��ي الخلفي��ة ،وأم��ام التكوين��ات الصخري��ة
األكبر ،يظهر الشذوذ الذي تم رصده لمدة
دقيقة تقريبا.
واعترفت (ناسا) بوجود ظواهر مشابهة
ف��ي الس��ابق ،ف��ي الص��ور الت��ي التقطه��ا
المس��بار ،من��ذ أن رص��د (كيوريوس��يتي)
إض��اءة غامض��ة عل��ى س��طح الكوك��ب ف��ي
ع��ام  .2014والتقطت هذه الصورة الجديدة
ف��ي  16يوني��و ،وق��ال متحدث باس��م (ناس��ا)
ف��ي بي��ان( :أح��د االحتم��االت أن يك��ون
الض��وء بريق��ا م��ن س��طح صخ��ري يعك��س
الش��مس) ،أي أن��ه عندما التقط��ت الصورة،
كانت الش��مس في اإلتجاه نفس��ه للنقطة
الساطعة.
كما أش��ار المتحدث باسم (ناسا) إلى
أن فريق العلماء في برنامج (كيوريوسيتي)
يبحث في إمكانية أن تكون (البقع المضيئة
ناتج��ة ع��ن األش��عة الكوني��ة الت��ي تصطدم
بكاشف الكاميرا).
ويب��دو أن ظه��ور النقط��ة البيض��اء
المضيئ��ة المجهول��ة واختفاءه��ا كان��ا
س��ريعين ،وعلى الرغم من أن (ناسا) قدمت
تفسيرات قد تبدو معقولة لمتابعي الفلك
وهوات��ه ،إال أنه��ا ل��م تك��ن كافي��ة إلقن��اع
المش��ككين الذي��ن يقول��ون إن ه��ذه الحالة
الش��اذة تق��دم دلي�لا عل��ى وج��ود كائن��ات
فضائية.

تأهل��ت أول مقال��ة إيراني��ة إل��ى
مؤتم��ر « »STOCالدول��ي ال��ذي يع��د
أح��د أه��م المبادرات في علم الحاس��وب
النظري.
والمقالة المذك��ورة أعدها مهدي
صفرنج��اد بروجني الطالب في مرحلة
الدكتوراه بهندس��ة الحاسوب بجامعة
شريف التكنولوجية.
وم��ن المق��رر أن يق��دم بروجن��ي
مقالته في مؤتمر « »STOCفي نسخته
الـ  51الذي يقام حالياً في والية أريزونا
األميركية.
وتحم��ل المقال��ة عن��وان (الح��ل
األمثل في تقريب المس��افات )...في 50
صفحة حيث سيقدم بروجني خالصتها
في  12صفحة بالمؤتمر المذكور.

األطفال املصابون بنقص االنتباه وفرط النشاط أكثر
عرضة لهذا االضطراب
اضط��راب فرط النش��اط ونقص االنتباه
يصيب العديد من األطفال ،خاصة األطفال
الذين يعانون من التوحد أو يجلسون لفترات
طويل��ة على الموبايل .ووفق �اً للموقع الطبي
األمريك��ي ( )HealthDayNewsفوج��د
الباحث��ون أن ه��ؤالء األطف��ال أكث��ر عرض��ة
لتن��اول المزيد من األطعم��ة أو رفض األكل
وزيادة مخاطر اضطرابات الطعام.
وأوض��ح الباحث��ون م��ن مرك��ز جون��ز
هوبكن��ز لألطف��ال ف��ي بالتيم��ور أن اضط��راب
األكل بفق��دان الس��يطرة عل��ى تن��اول الطع��ام
يس��مى ((loss of control eating syndrome
 ،)(LOC-ESوكم��ا يوح��ي االس��م ف��إن الن��اس
الذي��ن يعان��ون م��ن ه��ذا االضط��راب ف��ي بعض
األحي��ان ال يمكنه��م التوق��ف ع��ن األكل حتى

ل��و كان��وا يري��دون .وش��ملت الدراس��ة عل��ى
حوال��ى  79طف� ً
لا تت��راوح أعماره��م بي��ن  8و14
عام �اً ،وت��م تقييم األطفال من حي��ث اضطراب
 ADHDواضطراب��ات األكل ،ووج��د الباحثون
أن األطف��ال الذي��ن يعانون من اضط��راب فرط
النش��اط ونق��ص االنتب��اه ( )ADHDكان��وا
أكثر عرضة الضطراب األكل بمعدل  12مرة.
وق��د أثب��ت الباحث��ون أيض��ا أن األطف��ال
الذي��ن كانوا يعانون م��ن اضطرابات الطعام
أكثر عرضة س��بع مرات لإلصابة باضطراب
ف��رط النش��اط وتش��تت االنتب��اه (،)ADHD
بالمقارن��ة باألطف��ال الذي��ن ال يعان��ون م��ن
اضطراب��ات الطع��ام .وأض��اف الباحث��ون أن��ه
يجب الس��يطرة على ه��ؤالء األطفال لتقليل
فرص إصابتهم بتلك االضطرابات.

السباحة في احمليطات تسبب تغيرات في الجلد
كشفت دراسة علمية حديثة أن عدد البكتيريا الموجودة على جلدك تتغير عندما
تسبح في المحيط ،مما يزيد من خطر اإلصابة بالعدوى.
ووفق �اً للموق��ع الطبي األمريك��ي ( ،)MedicalXpressق��ام الباحثون بتجميع عينات
من بكتيريا الجلد من أرجل تس��عة أش��خاص قبل السباحة لمدة  10دقائق في المحيط،
وبعد أن جفوا تماماً بعد السباحة ،وبعد ست ساعات و  24ساعة بعد السباحة.
وقبل السباحة ،كان لدى جميع المشاركين مجموعة مختلفة من بكتيريا الجلد
(الميكروبي��وم البكتيري��ا الجيدة) ،ولكن بعد الس��باحة ،كانت لديهم بكتيريا متش��ابهة
عل��ى بش��رتهم ،والت��ي كان��ت مختلف��ة تمام �اً ع��ن البكتيريا الجي��دة على بش��رتهم قبل
السباحة.
وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة (ماريسا تشاتمان نيلسن) أستاذة الجلدية بجامعة
كاليفورني��اُ ( :تظه��ر بياناتن��ا ألول م��رة أن التعرض لمياه المحيط يمك��ن أن يغير تنوع
وتكوين ميكروبيوم الجلد البش��ري) ،موضحة في بيان صحفي أنه (أثناء الس��باحة ،تم
غسل البكتيريا المقيمة الطبيعية على الجلد بينما ترسخت بكتيريا المحيط السيئة
على الجلد).
وأظه��رت الدراس��ة وج��ود صل��ة بي��ن الس��باحة ف��ي المحيط��ات وااللتهاب��ات ،وارتفاع
مع��دالت ج��ودة المي��اه ف��ي العدي��د م��ن الش��واطئ ،مم��ا ق��د ي��ؤدي إل��ى التهاب��ات الجلد،
والتهابات األذن وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.
وأشار الباحثون في معرض أبحاثهم إلى أن الجلد هو خط الدفاع األول للجسم ضد
المياه الملوثة ،وقد أظهرت الدراس��ات الحديثة أن ميكروبيوم الجلد البش��ري يلعب دوراً
مهماً في وظائف الجهاز المناعي واألمراض الموضعية والجهازية والعدوى.

ما الذي يحدث لجسمك ودماغك عند اإلغماء؟
يمك��ن أن يص��اب بع��ض األفراد
باإلغم��اء عند ع��دم وصول ما يكفي
م��ن الدم إلى الدم��اغ ،وذلك نتيجة
لعدة عوامل مختلفة.
ويع��د الس��بب األكث��ر ش��يوعا
لإلغم��اء ه��و انخفاض ضغ��ط الدم
بس��بب اس��تجابة وعائي��ة مبهم��ة
وس��مي ه��ذا المنعك��س تيمنا
قوي��ةُ .
بالعص��ب المبه��م ،ال��ذي يمت��د م��ن
الدماغ إلى القلب والرئتين والجهاز
الهضمي.
وتتمثل وظيفة العصب المبهم
في تنظيم الجهاز العصبي الالودي،
وه��و أح��د قس��مي الجه��از العصب��ي
الالإرادي ،حيث يعد المسؤول عن األحداث وقت الراحة واالسترخاء والهضم.
وعلى س��بيل المثال ،في القلب ،يطلق العصب المبهم ناقال عصبيا يس��مى (إس��تيل كولين)،
يرتبط بخاليا جهاز تنظيم ضربات القلب الخاصة إلبطاء معدل ضربات القلب.
وتحاول نش��اطات التنفس العميق البطيء أثناء ممارس��ة اليوغا ،زيادة نش��اط الجهاز العصبي
الالودي ما يؤدي إلى إبطاء ضربات القلب واالسترخاء.
وعل��ى الرغ��م من أن االس��ترخاء جي��د ،إال أن تباطؤ ضربات القلب ليس كذلك ،كما يحدث
عندما يؤدي ذلك إلى فقدان الوعي لفترة وجيزة.
ويشكل الجهاز العصبي الودي ،النصف اآلخر من الجهاز العصبي الالإرادي ،وهو المسؤول عن
ضمان حفاظ األوعية الدموية الصغيرة في أنسجة جسمك ،على مستوى أساسي من النبضات.
وت��ؤدي الزي��ادة ف��ي نش��اط الجهاز الالودي إلى عكس هذه الحالة ،ما يس��مح للدم بالتباطؤ في
األنس��جة المحيطي��ة ب��دال م��ن التوجه إلى القل��ب والدماغ ،ما يس��فر عن انخفاض مع��دل ضربات
القلب وكذلك انخفاض كبير في ضغط الدم ،وبالتالي اإلغماء.
ويمكن القول إن األس��باب الجس��دية لإلغماء منطقية ،ولكن علم النفس يش��ارك في العوامل
المسببة أيضا ،مثل فقدان الوعي بسبب رؤية الدماء.
وعادة ،عندما يستش��عر الجس��م ضغوطا أولية ،مثل رؤية الدم ،تحدث اس��تجابة مليئة بالخوف
تزيد من نشاط الجهاز العصبي الودي ،ويرتفع معدل ضربات القلب.
ويعوض الجسم ذلك عن طريق زيادة نشاط الجهاز الالودي إلبطاء معدل ضربات القلب مرة
أخرى ،وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.
ولكن عند حدوث ذلك بصورة أكبر من الالزم ،يمكن لضغط الدم أن ينخفض بمعدل كبير،
ليحصل الدماغ على كمية أقل من األوكسجين ويفقد المرء وعيه.
وبمج��رد االس��تلقاء عل��ى األرضي��ة ،ل��ن يكون هن��اك تحد الجاذبي��ة لتوصيل الدم إل��ى الدماغ،
حيث يكون في مستوى القلب نفسه .وفي حال كان المصاب ينزف أو يفقد الدم ،فإن الوضعية هذه
تحفظ الدم وتقلل المزيد من اإلصابات.
وتظل جميع األس��باب المختلفة لإلغماء غير واضحة ،رغم أن العلماء قالوا إن النس��اء أكثر
عرضة لهذه العارضة الصحية.
ويوجد بعض االستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في منع اإلغماء:
 عند الشعور باحتمال اإلغماء ،يجب رفع الساقين لتسهيل تدفق الدم إلى الدماغ. حرك عضالت ذراعيك وساقيك للمساعدة في نقل الدم إلى القلب والدماغ. -حافظ على رطوبة جيدة للحفاظ على حجم الدم الكلي الكافي.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

يمكن��ك الي��وم العم��ل بش��كل ب ّن��اء
م��ن خ�لال الفري��ق ،وه��ذا يعن��ي أن��ك
س��وف تس��تطيع تطبي��ق أصع��ب األف��كار
الي��وم .س��وف تتلق��ى دعم �اً بش��كل خاص
م��ن خ�لال العم��ل وكذل��ك حيات��ك
الشخصية ،أظهر حبك لآلخرين بهدف
تقوي��ة العالق��ات .ق��د تقاب��ل الي��وم ح��ب
حياتك ،فافتح عينيك جيداً!

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

ف��ي الغال��ب ل��ن تصادف��ك أي��ة عقب��ات م��ن
اآلخرين ،وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة
وبأقل مجهود .إذا استخدمت هذه المعرفة ،فسوف
تتحق��ق الصداق��ات المجدي��ة على الم��دى البعيد.
الي��وم يب��دو أن��ه لي��س هن��اك مش��كلة ال تس��تطيع
حله��ا ،وتس��مح ل��ك حالت��ك المزاجي��ة الجي��دة
وتفاؤل��ك بالنظ��ر بالثق��ة إل��ى المس��تقبل .فق��ط
عليك ترك التوتر اليومي ورائك.

ك��ن ش��جاعاً واقتس��م آمال��ك ورغبات��ك
م��ع اآلخري��ن ،وس��وف تتلق��ى الكثي��ر م��ن ردود
األفعال اإليجابية التي س��وف تعطيك الحافز
اإلضاف��ي لتحقي��ق أحالم��ك ،كم��ا س��تقوم
باجت��ذاب المزيد من المؤيدين .حتى في مكان
العم��ل ،س��وف يس��تمع اآلخ��رون بس��هولة إل��ى
أف��كارك ،لك��ن ال تك��ن رافضاً للنصيح��ة والنقد،
وتحسن من خططك.
ألنها قد تك ِمل ِ

األسد

 22متوز  21 -آب

أن��ت مفع��م بالحيوي��ة والنش��اط البدن��ي
والذهن��ي؛ اس��تخدم إمكانات��ك ف��ي اتخ��اذ
القرار الس��ليم لتنفي��ذ 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 التعام��ل بدق��ة وحكم��ة مع
جمي��ع المواق��ف التي تواجهه��ا وتتعرض لها،
فتأكد من استغاللك لها بقدر اإلمكان!

العذراء

 22آب  21 -ايلول

حالي �اً ،أنت قادر عل��ى االندماج
ب��كل 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
مذهل��ة أو ف��ي العمل لدفع األمور
وتكون فرد منتج.

ألول مرة خانتك األنماط السلوكية
االعتيادي��ة الخاصة ب��ك ووضعتك في
مواق��ف حرج��ة .اس��تراتيجية الحل��ول
الت��ي تنتهجه��ا ف��ي المعت��اد ال تحس��ن
م��ن األم��ور ،مهما حاول��ت مراراً وتك��راراً.
كن��وع م��ن التغيي��ر ،ح��اول التخل��ي ع��ن
تلك األنم��اط االعتيادية واتخذ منهجاً
جديداً!

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

كل م��ا تق��وم بعمل��ه حالي �اً يت��م عل��ى
الف��ور وعل��ى أكم��ل وج��ه .كل ش��خص
تتعام��ل مع��ه م��ن أصدق��اء أو مع��ارف
أو زم�لاء بالعم��ل معجب��ون بحماس��ك
وموهبت��ك ف��ي التعام��ل م��ع األم��ور من
الجان��ب الجي��د وقدرتك عل��ى أداء كل
ش��يء بكف��اءة ،مم��ا يزي��د م��ن ثقت��ك
بنفسك بدرجة عالية.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

على الرغم من أن كل ش��يء كان يس��ير بسالسة
م��ن قب��ل ،يق��ف ش��يء أو ش��خص م��ا ف��ي طريق��ك
اآلن .ح��دد مق��دار القوة التي تحتاجه��ا للتغلب على
ه��ذه العقب��ات أو م��ا إذا كان م��ن األفض��ل تجاهله��ا
ببس��اطة .اآلن يج��ب أن تس��تخدم قوت��ك بحكم��ة؛
ال تس��مح لنفس��ك ب��أن تتعط��ل أو تتح��ول بس��بب
موضوع��ات صغي��رة .ال تس��يء اس��تخدام طاقت��ك
وقدرتك على االحتمال بحيث ال يكون لها تأثير.

حالي �اً أن��ت مم��زق بي��ن الرغب��ة ف��ي
إنج��از األم��ور وخيب��ة األم��ل لوج��ود
ح��دود لذل��ك .ال تس��تخدم إص��رار غير
المش��روط ف��ي كس��ر الحواج��ز ،ألن
المحيطي��ن ب��ك ق��د يفق��دون صبرهم
ويهج��روك .انتظ��ر حت��ى ته��دأ األم��ور
ويمكن��ك التعامل م��ع اآلخرين بتفهم
وصبر أكثر.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

الي��وم ال تب��دو ق��ادراً عل��ى إنجاز أي ش��يء ،ولكن ال
ت��دع ذل��ك يرجع��ك كثي��راً للخل��ف .إذا اس��تمريت
ف��ي العمل بثبات ،س��وف تكتش��ف النج��اح مرة أخرى.
الوض��ع مش��ابه ف��ي حيات��ك الخاص��ة ،م��ع ش��ريك
حيات��ك وأيض �اً م��ع األصدق��اء .ابح��ث ع��ن الحل��ول
للتناقض��ات وس��وء التفاه��م م��ن خ�لال التواص��ل
الهادف .يش��كل التوتر خط��راً على صحتك ،فابحث
عن خط وسط بين االسترخاء والنشاط.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

ف��ي العم��ل ،أن��ت ذو تأثي��ر مه��دئ،
ويلج��أ إلي��ك الزم�لاء لطل��ب النصيحة
والمس��اعدة ،وم��ا أحس��ن ه��ذا بالنس��بة
لثقت��ك وإيمان��ك بذات��ك .تس��تطيع
مواجهة أي ش��يء بس��هولة .لكن ال تنسى
أق��رب األم��ور إل��ى قلب��ك ألن��ك عندئ��ذ
س��وف تم��ر بتجرب��ة التناغ��م الكام��ل مع
أحبائك.

عل��ى م��دى ق��رون ،اعتم��د مزارع��و
األرز ف��ي آس��يا عل��ى الب��ط بمثاب��ة بدي��ل
طبيع��ي للمبي��دات ،ألن الطي��ور تتح��رك
ف��ي الم��اء وتقت��ات عل��ى األعش��اب
والحش��رات المؤذي��ة ،لك��ن ه��ذه العادة لم
تعد ش��ائعة ف��ي الوقت الحالي .وبحس��ب
م��ا نق��ل موق��ع (ذا في��رج) المتخص��ص
في األخبار التقنية ،فإن مهندس��ا يابانيا
يعم��ل ف��ي ش��ركة (نيس��ان) نج��ح ف��ي
تطوير (الروب��وت البطة) .ومن مزايا هذا
الروب��وت ،أنه مزود بما يش��به الفرش��اتين
ف��ي األس��فل ،وهم��ا أداتان تس��اعدان على
زي��ادة مس��توى األوكس��جين ف��ي المياه،
كم��ا أن الروب��وت يمن��ع بعض األعش��اب
الض��ارة من غ��رس جذورها ،فضال عن أنه
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يمد التربة بالس��ماد .ويجري المهندس،
اختب��ارا له��ذه اآلل��ة ف��ي إقلي��م ياماغات��ا
ش��مالي الب�لاد ،ول��م يتضح حت��ى اآلن ما
إذا كان ين��وي طرح��ه ف��ي الس��وق ،ول��م
تتبين مدى نجاعته.
وج��رى إط�لاق اس��م (أيغام��و) عل��ى
الروب��وت ،وه��و جه��از ي��زن  1.5كيلوغرام
فق��ط ،أم��ا حجم��ه فلي��س كبي��را وال
يتجاوز حجم المكنسة الكهربائية.
ويع��رب خب��راء ع��ن أمله��م ف��ي أن
تس��اعد ه��ذه التقني��ة عل��ى حماي��ة زراعة
األرز ف��ي الياب��ان ،ألنه��ا تواج��ه ع��دة
مش��اكل ف��ي األرخبي��ل اآلس��يوي س��واء
بس��بب تراج��ع اس��تهالك الغ��ذاء أو ع��دم
تركيز االقتصاد على الزراعة.
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الص��ور الت��ي تلقيناه��ا من كيوريوس��يتي،
ن��رى ص��ورا ونقاط��ا مضيئ��ة كل أس��بوع
تقريب��ا ،ويمك��ن أن يك��ون الس��بب ف��ي ذلك
ضرب��ات األش��عة الكوني��ة أو أش��عة الش��مس
المتأللئة على أس��طح الصخ��ور ،باعتبارها
التفسيرات األكثر ترجيحا).
وتتش��كل األش��عة الكوني��ة ع��ن طري��ق
جس��يمات ذري��ة مش��حونة للغاي��ة ،غالبا ما
تأت��ي من خ��ارج نظامن��ا الشمس��ي ،وتنتقل
عبر الفضاء بسرعة الضوء تقريبا ،ويمكنها
أن تنتج تأثيرات بصرية ،وهي أكثر شيوعا
عل��ى المري��خ م��ن األرض ،بس��بب الغ�لاف
الج��وي الرقي��ق للكوك��ب ال��ذي ال يوف��ر
حاجزا فعاال لإلشعاع الكوني.
وهب��ط مس��بار (كيوريوس��يتي) عل��ى
س��طح المري��خ ف��ي ع��ام  ،2012م��زودا ب �ـ17
كامي��را ،ويط��وف من��ذ ذل��ك الحي��ن
ف��ي جمي��ع أنح��اء الكوك��ب ،م��ا س��مح ل��ه
بإرسال كميات هائلة من البيانات والصور
الفوتوغرافية إلى األرض ،بينها العديد من
الصور التي التقطت أضواء شاذة.

«الروبوت البطة» ..صديق جديد للفالح

الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

السرطان

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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لكن جاستن ماكي ،قائد الفريق الذي

بنى ويدير كاميرات (كيوريوس��يتي ) �Cu
 ،riosity’s navcamsأك��د قائ�لا( :في آالف

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
ق��د يكون اليوم مضطرب �اً ،فمن ناحية،
الكثي��ر م��ن األش��ياء ل��ن تس��ير عل��ى
رغبت��ك ،وم��ن ناحي��ة أخ��رى ،س��تجد
نفس��ك في مواقف صعبة بس��بب من هم
حول��ك .ال تبال��غ ف��ي ردة فعل��ك ،ولك��ن
ح��اول اس��تعادة هدوئ��ك ،وح��اول ف��رض
ذلك على اآلخرين وعندئذ س��وف تخرج
سالماً من هذا الموقف غير السار.
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22حزيران  21 -متوز
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افقياً:

عمودياً

-1شاعر وكاتب مسرحي إجنليزي
-1شاعر مسرحي فرنسي عظيم.
كبري.
-2قريب -ساير.
-2ضد ميني -رداء.
-3م� � ��ن احل � �ي� ��وان� ��ات -ت� �ق ��دم ع�ل��ى
-3اعتقاد -رفض.
الشخص.
-4مرض رئوي -منطاد.
-4بشر -تلة.
-5ضد بطيء -أكثر من اإلحلاح.
-5شريف.
-6حب -منتهى األمر.
-6علبة من قش -ضرير.
-7س � ��اق � ��ط يف االم � �ت � �ح� ��ان -س�ي��د
-7خراب -ضد فساد.
-8إمرباطور فرنسي قاد محلة على (معكوسة).
-8أنبوب من جلد – ضمري منفصل.
مصر.
-9طوق -شفي من املرض.
-9غابة رائعة غربي باريس.

كلمة السر من اربعة حروف :بلدة في الشمال
أوروب��ا  -ايطاليا  -البا  -إج��اص  -ال��رازي  -جبع  -بولونيا  -بارومرت  -باتر -
جامايكا  -جويا  -جان بول  -جعة  - -حاالت  -خط  -خرير  -خصم  -خيوط  -دفة
 دهاليز  -رابية  -روما  -رينوار  -راشيا  -زوريخ  -زهور  -سرور  -سالطني  -سواعد شهود  -صحون  -صك  -عبقرية  -عز  -غانا  -غمد  -فاقة  -فقر  -قائد  -كتان كوستاريكا  -كهف  -كرز  -منازل  -حمبة  -موز  -نيسابور  -جنمة  -نروج.حل العدد السابق لكلمة السر :هيوستن
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً-1:قس بن ساعدة  -2ريح -نيامي  -3األرجنتني  -4روى -باب  -5وا-
دبي  -6شرقي -ني  -7تيسر -سلك  -8وادي املوت  -9دب -ابن حزم.
ع �م��ودي �اً-1:ق��راق��وش -ود  -2س�ي��ل -ارت ��اب  -3حب ��ار -قيد  -4رودي�س�ي��ا -5
سنجاب -راب  -6أين -ين -لن  -7عاتب -يسمح  -8دمياط -لوز  -9بنية -يكتم.

