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شات ُتطلق أولى عدسات 
الوجوه التي تتفاعل مع 

"رغيف وكتب".. كتاب يجب على كل سياسي ومواطن عراقي أن يقرأه

 "حبة ذكية" تكشف الحاالت الخطيرة وتنقذ حياتك 

االكتئاب يسبب مرضا ال 
دواء له

تفكر بإعادة إطالق 
باليستيشن 1

صور زجاج الحماية الخاص 
بهواتف بكسل 3 

 ك�س��فت �رشكة �س��ناب �س��ات يف وقٍت �سابق عن عد�س��ات الوجوه التي ت�ستخدم 
تقني��ة الواقع املعزز لإ�سفاء املزيد من احليوية والتفاعل على ال�سور، لكن هذا 

التفاعل �سيتغري �سكله كثرياً مع العد�سات اجلديدة
فق��د اأطلقت ال�رشك��ة اأوىل العد�سات التي تتفاعل مع ال�س��وت ولي�س ال�سورة اأو 
الفيدي��و فح�سب، وكان��ت العد�سة الأوىل حليوان يت��م ا�ستخدامها لتغطية الوجه 
ولك��ن تتفاعل م��ع ال�سوت اأثن��اء التقاط ال�س��ورة، حيث اأن الأذن��ني والعينني 

تتحركان بناًء على ال�سوت امل�سموع
وقال��ت ال�رشك��ة باأن عد�سة الوج��ه اجلديدة هي الأوىل، ولكنه��ا �ستكون مقدمة 
للعدي��د م��ن العد�سات الأخ��رى الت��ي تتفاعل مع ال�س��وت على غ��رار تلك التي 
تتفاع��ل م��ع احلركة، و�ستظهر العدي��د من العد�سات م��ع التحديث اجلديد خالل 

الأ�سبوع. 

ط��ور علم��اء حب��ة ذكية حت��وي بكتريي��ا معدل��ة وراثي��ا م�سممة 
لكت�ساف اأمرا�س املعدة التي قد تهدد احلياة مثل النزيف الداخلي
وقام معه��د ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا بابت��كار احلبة اجلديدة، 
حيث حول العلماء ال�ستجابات البكتريية املوجودة داخل كب�سولة 
اإلكرتونية، اإىل اإ�سارات ل�سلكية ميكن قراءتها على تطبيق الهاتف 

الذكي
ومت��ر احلب��ة )قيا�سه��ا 1.5 بو�س��ة( مبرحلة الختب��ار يف الوقت 
احل��ايل، حي��ث ي�ستخدمه��ا العلم��اء لتتب��ع �سح��ة املع��دة ل��دى 
اخلنازي��ر. وم��ع ذلك، فم��ن املتوق��ع ا�ستخ��دام احلبة الت��ي ت�سلط 

ال�س��وء على اللته��اب الناجم عن حالت ت�سم��ل النزيف الداخلي 
اأو الإنتان، لال�ستهالك الب�رشي

وت�ستخ��دم احلب��ة جه��از ترانز�ست��ور �سوئ��ي يقي�س ال�س��وء الذي 
تنتج��ه اخلاليا البكتريية امل�سيئ��ة داخل الكب�سول��ة. ويتم اإر�سال 
تفاع��ل البكترييا مع احل��الت املر�سية داخل املع��دة، اإىل معالج 

دقيق يقوم بنقل اإ�سارة ل�سلكية اإىل جهاز كمبيوتر قريب.
ما�سات�سو�ست���س  معه��د  يف  ل��و،  تيموث��ي  ق��ال  ال�س��دد،  وبه��ذا 
للتكنولوجيا: "من خالل اجلمع بني اأجهزة ال�ست�سعار البيولوجية 
الهند�سي��ة والأجه��زة الإلكرتوني��ة الال�سلكي��ة منخف�س��ة الطاقة، 

ميكنن��ا اكت�س��اف الإ�س��ارات البيولوجي��ة يف اجل�س��م ويف الوق��ت 
الفعلي تقريبا، ما يتيح قدرات ت�سخي�سية جديدة لتطبيقات �سحة 
الإن�س��ان" كما قال مارك ميمي، املعد الرئي�سي للدرا�سة املن�سورة 
يف جمل��ة العل��وم: "الهدف م��ن ه��ذا امل�ست�سعر ه��و اأن نتمكن من 
التحاي��ل على اإجراء غري �رشوري مبجرد تناول الكب�سولة، وخالل 
فرتة زمنية ق�سرية ن�سبيا، �سنعرف ما اإذا كان هناك نزيف اأم ل"

وي�س��ري الأم��ر اإىل اأن املر�س��ى ق��د يخ�سع��ون يف يوم م��ن الأيام 
لتحلي��ل ت�سخي�س��ي لأمرا�س اأع�س��اء خمتلفة، مث��ل املعدة، دون 

احلاجة اإىل معدات خمتربية معقدة اأو التنظري الداخلي

م��ن  الذي��ن يعان��ون  اأن   ك�سف��ت درا�س��ة جدي��دة 
الكتئاب ه��م اأكرث عر�سة لالإ�ساب��ة باخلرف لأنه 

ي�رشع �سيخوخة الدماغ.
وربط��ت درا�س��ات �سابق��ة ب��ني الكتئ��اب والقل��ق 
وزيادة خطر الإ�سابة باخلرف، لكن درا�سة جديدة 
اأجراه��ا باحثون م��ن جامعة �سا�سيك���س ت�سري اإىل 
اأن الكتئ��اب ي�رشع ال�سيخوخ��ة ما قد يوؤدي لحقا 

لالإ�سابة باخلرف
وحلل الباحثون 34 درا�سة �سابقة، �سملت 71 األف 
�سخ���س، بع�سه��م يعانون من الكتئ��اب، واآخرون 

يعانون اأعرا�س الإ�سابة به
الكتئ��اب  ب��ني  قوي��ة  عالق��ة  الباحث��ون  ووج��د 
و�سيخوخ��ة الدم��اغ، مب��ا يف ذل��ك فق��دان الذاكرة 
والوظائ��ف الإدراكية ومعاجل��ة املعلومات، وهذه 
ه��ي الدرا�س��ة الأوىل الت��ي ترب��ط ب��ني الكتئ��اب 

والوظيفة الإدراكية
ويق��ول مع��دو الدرا�س��ة اإن النتائ��ج مهم��ة يف م��ا 
يتعل��ق بتح�سني الت�سخي�س املبك��ر للخرف، والذي 

ي�ستغرق عقودا عدة قبل التمكن من ت�سخي�سه
وقال��ت املع��دة الرئي�سية للدرا�س��ة، الدكتورة داريا 
غي�سين��ا، من جامع��ة �سا�سيك�س: "يج��ب اأن تعطي 
ه��ذه النتائ��ج احلكومة املزي��د من الأ�سب��اب لأخذ 

ق�سايا ال�سحة العقلية على حممل اجلد"
"نح��ن  قائل��ة:  غي�سين��ا  واأك��دت 

ال�سح��ة  حماي��ة  اإىل  بحاج��ة 
ال�س��ن،  لكب��ار  العقلي��ة 

وتوفري خدم��ات دعم 
للذي��ن  قوي��ة 
من  يعان��ون 
ب  كتئ��ا ل ا
م��ن  والقل��ق 

احلفاظ  اأج��ل 
وظيف��ة  عل��ى 

يف  الدم��اغ 
وق��ت لحق من 

احلياة".

 بع��د 24 عام��ًا م��ن اإطالقه لأول مرة، تفك��ر �سوين باإعادة اإط��الق اجليل الأول من 
اأجه��زة بالي�ستي�س��ن لالألعاب التي كانت متثل اأيقون��ة هامة يف تاريخ تطور األعاب 
الفيدي��و ولها ركن يف ذاكرة املاليني ل تن�سى مهما تطورت األعاب اليوم.  جاء هذا 
عل��ى ل�سان املدير التنفيذي John Kodera اأثن��اء مقابلة �سحفية حيث اأو�سح 
اأن ال�رشكة تعيد النظر دائمًا يف الأ�سول القدمية ويعتقد اأن هناك العديد من الطرق 

للقيام بذلك، يق�سد اإعادة اإطالق بالي�ستي�سن 1.
واأك��د اأن ع��دة نقا�سات جرت داخ��ل ال�رشكة ح��ول الطريقة الأف�سل لإع��ادة اإحياء 
بالي�ستي�س��ن 1 وما التحديث��ات التي ميكن اإ�سافتها له بحيث يكون معا�رشاً بدون 
فق��دان اللم�سة الكال�سيكية التي اعتدن��ا عليها. اأطلقت �سوين جهازها بالي�ستي�سن 1 
اأواخر عام 1994 لأول مرة يف اليابان وبعدها غزا العامل لتبيع منه اأكرث من 100 

.PS one مليون ن�سخة قبل اإطالق الن�سخة املخففة منه

ت�ستع��د �رشكة قوقل لإط��الق هواتف بك�سل جديدة هذا العام، لكنه��ا ا�ستمرت باحلفاظ على 
ال�رشي��ة التام��ة ح��ول هواتفها القادمة لفرتة طويل��ة قبل اأن تك�سف �س��ور م�رشبة عن �سكل 
هاتفي بك�سل 3 وكذلك بك�سل XL 3.. وكما اأظهرت ال�سور امل�رشبة لطبقة احلماية اخلا�سة 
ب�سا�س��ة الهواتف، ف��اإن هاتفي بك�سل �سياأتيان بحجمني خمتلف��ني، حيث اأن هاتف بك�سل 3 
�سيك��ون اأ�سغ��ر م��ن XL، كم��ا اأن الهاتف الأكرب �سيحمل نت��وء يف اأعلى ال�سا�س��ة على غرار 

العديد من الهواتف التي ظهرت موؤخراً.
الغريب يف الأمر اأن الهاتفني يحمالن ثالث فتحات يف اأعلى الهاتف، وبالعادة يكون هناك 
فتح��ة للكام��ريا واأخرى للمج�س ال�سوئي، لكن وجود فتحت��ني مت�سابهتني رمبا يني كامريا 
مزدوج��ة براأي��ي، فهل تقوم ال�رشكة بذل��ك فعياًل؟. على العموم، يب��دو اأن الهاتفني �سياأتيان 
بقيا�س 18:9 مع حواف منحنية قلياًل، وبح�سب ال�سورة امل�رشبة فاإن الهاتف الأ�سغر يظهر 

ب�سكل جذاب اأكرث بدون النتوء يف اأعلى ال�سا�سة.

تسريبسناب سوني

�سدر عن العتبة العبا�سية املقد�سة /ق�سم �سوؤون املعارف ال�سالمية 
والن�سانية/مركز تراث الب�رشة ،الكتاب املو�سوم ) رغيف وكتب ( 
ملوؤلفه ال�سحفي والكاتب )با�سم ح�سني غلب( ’يقع الكتاب ب� )135( 
�سفحة من القطع الكبري جتليد )هارد كفر( ،من الوهلة الوىل يبهرنا 
الكاتب  اأختاره  لفت  عنوان  فهو  وكتب(  رغيف   ( الكتاب  عنوان 
بعناية لكتابه ،حيث جمع بني غذاء اجل�سد ،متمثاًل برغيف اخلبز ، 
وغذاء الروح والعقل متمثاًل بالكتب ،وكال الغذائني ل ي�ستغني عنهما 
الن�سان واأن كانت كفة غذاء اجل�سد هي الكرث رجاحة من الخرى 
،مما اأ�سطر الكثري من ابناء ال�سعب العراقي باأن ي�سحي بال�ستغناء 
عن اعز حاجياته ومن �سمنها)) الكتب(( لأجل توفري لقمة العي�س 
لعياله واأفراد ا�رشته ، وهو حمور مو�سوعة الكتاب ،اأذ تناول املوؤلف 
حقبة احل�سار القت�سادي اجلائر الذي فر�سته دول التحالف بقيادة 
اأمريكا على ال�سعب العراقي ،اأبان حرب اخلليج الثانية ،هذا الكتاب 
من وجهة نظري كقارئ ،من الواجب ،بل لزومًا على كل فرد عراقي 
يطلع على حجم  يقراأه حتى  اأن  الفرتة  تلك  يع�س  �� مل  �� بوجه عام 
معاناة �سعب باأكمله ،ب�سبب طي�س وا�ستهتار �سيا�سي اأرتكبه النظام 
البائد اأن ذاك ، كما لزومًا �� وبوجه خا�س �� على كل ال�سيا�سني من 
،حتى  اأي�سًا  يقراأوه  ،اأن  الفرتة  تلك  يعي�سوا  ومل  اجلن�سية  مزدوجي 
يطلعوا على حجم املاأ�ساة والعقوبة اجلماعية التي وقعت على ال�سعب 

العراقي باأكمله دون متييز بن �سغري اأوكبري،يفتتح الكتاب مبقدمة 
ملركز تراث الب�رشة ،وجاء مبقطع م�ستل منها ،ما ن�سه ) زماٌن مل 
ي�سلم من ماأ�ساته حتى الطفل الر�سيع ،وقد كان لعلمائنا ومراجع 
الدين الأثر الكبري يف م�ساندة النا�س لتجاوز هذه املحنة وذلك البالء 
فيها  ملا  هي،  كما  نوردها  التي  الكاتب  مقدمة  ثم  ومن   .  ) الكبري 
العراقي  ال�سعب  التي عا�سها  من �سور موؤملة جت�سد فداحة املاأ�ساة 
يف فرتة احل�سار القت�سادي اجلائر : ماأ�ساة �سنعتها قرارات دولية 
وليايل عجافًا  اأيام  ال�سعب  فيها  ق�سى  ق�س�س وحكايات   ، جائرة 
،كانت مزيجًا من المل واجلوع والقلق والنفعال املتوا�سل . بع�سهم 
باع �سمريه ،واآخرون تركوا عاداتهم وتقاليدهم ،وابتعد ق�سم منهم 
عن اأميانه مبعتقداته ،ع�سى اأن يتمكن من احل�سول على رغيف اخلبز 
) حتايل كثريون على اأنف�سهم ليحاولوا ايهامها ،باأن ما معهم من 
نقود )حرام( �� على �سحتها �� اإمنا هي حالل براأيهم ! بع�س الن�ساء 

تنازلن عن عفتهن ،مقابل اإطعام اأطفالهن اجلياع !
اكيا�س )النخال( تنتظر دورها يف املطاحن ال�سغرية ،ترتقبها من 

بعيد ،ومن اأمام ابواب البيوت اخلاوية نظرات اأطفال جائعة .
الثياب رتقت ، ال�سبابيك خلعت ، �سقوف املنازل هدمت ، ومن بعيد 
) ميالدك  �سيئًا ف�سيئًا  ي�سل م�سامع اجلياع ،�سوت راق�س يتعاىل 
�سحالته ( !! ومن ثم يدخل الكاتب اىل اأ�سا�س املو�سوع وهو )حقيقة 
احل�سار( فيتناوله باأ�سهاب ،بدء املوؤامرة و القرارات الدولية ،عالقة 
�س  اىل  �س13  من  احل�سار  يف  ،راأي  باحل�سار  اجلوية  ال�رشبات 

املحا�رش  ال�سعب  على  طراأت  التي  التاأثريات  الكاتب  يتناول   .  23
التحولت   �: يلي  كما  وجائت   ) )التحولت  ب�  وي�سفها  اقت�ساديًا 
فرتة   ، يلي  كما  تبويبها  جاء   48 �س  اىل   26 �س  من  ال�سناعية 
احل�سار،على ال�سناعات الغذائية وال�سناعات البال�ستيكية ،واملهن 
ابتكرها  التي  البدائل  ،والتحويرات ل�ستخدام  ال�سكافية  مثل مهنة 
الدبابات  عجالت  ا�ستخدام  مثل  احل�سار  تاثري  لتقليل  العراقييون 
للعجالت  بديل  تكون  ،لن  الع�سكرية  العمليات  اثر  من  املحطمة 
ب�سبب   ، احليوانات  ترجرها  التي  للعربات  امل�ستخدمة  املطاطية 

ارتفاع ا�سعار العجالت العتيادية .
التحولت التجارية من �س 53 اىل �س 69،وح�سب التبويب التايل 
ح�ساب  على  ،الربح  ال�سفيح  ،جت��ارة  املحافظات  بني  ،التجارة 
ونخلة  ،خط  ،بالتق�سيط  ال�سلف  ،انت�سار  وامليزان  ،الكيل  الأخرين 
الطارات من  ،�سجائر )مزبن( ،حملة جمع  ،عطور مزيفة  وف�سفورة 

النهر،ثياب مقلوبة ،جتارة النوى .
التبويب  92،وح�سب  �س  اىل   71 �س  من  الجتماعية  التحولت 
التايل ،�سيف ثقيل ، ل عطلة بعد الن ، جنازة يف �سوق اخل�سارة 
،التقاليد  التزوير  ،ع�سابات  احل�سار  ،اأهازيج  م�رشوع  غري  ،هروب 
�سعبية  ،مفردات  متنقلة  نوم  ،غرفة  الزوجية  ،العالقة  الجتماعية 
،جمبايتي ،القفا�سة ،يعطيك العافية ،�سيلة وغرتة ،اللعاب ال�سعبية 
�سوق  ،للحرامية  بال�سكر  ال�رشاويل  متالء  ،حينما  الكفاءات  ،هجرة 
،كوفية بلون ال�سرب ،ا�ستعارة موؤقتة ،هروب جماعي ،د�سدا�سة زبدة 

،الطفال والعيد .
التحولت الغذائية من �س 93 اىل �س 112 ، وح�سب التبويب التايل 
، رغيف من نوع اأخر ،املخابز الهلية ،ال�سالخ بدل )الربحي( ،حتى 
،الكبار   ) الريا�سية  بالروح  اجلوع  دفع   ( باجلوع  النا�س  يفكر  ل 
ي�ساركون الر�سع قوتهم ،وح�س الطاوة ،اكالت �سعبية ،طهو الدب�س ، 
خلطة لأتخام البطون ،بدائل ال�سكر ،جنارة اخل�سب وكجر العطارين 
،ال)دك��ة(  ،الر�ساع  وال)احلتاتة(  احلكاكة(  ،ال)  البي�س  ،البلور 
)معاد(  �ساي   ، اآخر  بطعم  لكن  ،مياه �رشب  امل�ساهدة  ،للجياع حق 

،�سحوم و�سفار البي�س .
التعليم يف زمن احل�سار ، اي�سًا هذا اجلانب الجتماعي احليوي ناله 
ما ناله من تاأثري احل�سار القت�سادي ،وخ�س�س املوؤلف له جانبًا 

من الكتاب من �س 113 اىل �س117
 ، فيها  جاء  حيث   126 �س  اىل   119 �س  من  ال�سحية  التحولت 
،التداوي بالع�ساب  الدوية  ،مافيا  والنف�سية  ال�سحية  النعكا�سات 

،البحث عن ال�سمنة ،ماء مقطر ،انهزام املر�سى ، بابوجن وقرنفل .
اخلامتة ، يقول املوؤلف فيها اأرتاأينا اأن تكون خامتة كتابنا بهاتني 
الحتفال  مظاهر  بها  واملق�سود   ( �سحالتة  ،ميالدك  املفردتني 
القت�سادي  احل�سار  رغم  ال�سابق  النظام  راأ���س  مبيالد  الباذخة 
اجبار  وه��ي  ال�ساد(  )بت�سديد  وال�سخرة   ،) ال�سعب  �سد  املوجه 
كل  عند  واملوظفني  الطالب  لنقل  العام  النقل  �سيارات  ا�سحاب 

م�سرية تعبوية ينظمها احلزب احلاكم اأن ذاك .

بقلم : مصطفى غازي فيصل

مهني��ًا: ا�ستثم��ارات واأموال وبع���س املفاج��اآت ال�ساّرة، 
وتع��رّب عن رغبات��ك اأمام بع�س املراج��ع النافذة وتتلقى 
اأجوب��ة منا�سب��ة  عاطفيًا: حتق��ق اليوم خط��وة مهمة يف 
عالقت��ك العاطفي��ة، ول تدخ��ل يف نقا�س��ات تع��رف اأنها 

تزعج احلبيب

مهني��ًا: يرب��كك هذا الي��وم ولو اأّن��ه يحمل بع���س الفر�س 
جدي��ة،  اأم��وراً  تناق���س  عاطفي��ًا:  واملهني��ة  ال�سخ�سي��ة 

وتخو�س عالقة جدية، اأو تفكر يف م�رشوع مع ال�رشيك

مهني��ة  فر�س��ة  ع��ن  الي��وم  ه��ذا  يتح��دث  مهني��ًا: 
واهتمام��ات كث��رية تتعل��ق بالعم��ل يف ه��ذا الي��وم  
عاطفي��ًا: ُخذ بع��ني العتبار احتمال ت��اأّزم الأو�ساع 

فال جُتازف با�ستمرار العالقة

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فر�سًا لل�سفر واحلب والتوا�سل 
املمّيز واملفاجاآت احللوة  عاطفيًا: اأنت على قناعة باأن 
احل��ب هو حج��ر الأ�سا�س لبن��اء عالقة متين��ة وناجحة 

تنتهي بال�ستقرار

مهني��ًا: حتّف��ْظ ول تع��ِط ثقة غ��ري مبنية عل��ى ار�س 
�سلب��ة، قد تفّكر يف بي��ع عقار اأو منزل، ورمبا تتلقى 
عر�س��ًا اأو تو�ّسع عماًل يتعّلق ب�س��اأن منزيل  عاطفيًا: 
ت�سع��ر بالتوت��ر ب�سب��ب بع�س ت�رشف��ات احلبيب ول 

تعرف كيف تتعامل معها

مهني��ًا: علي��ك ال��رتوي يف اتخ��اذ اأح��د الق��رارات 
اإذا كن��ت جت��د اأن م��ن الأف�سل عدم اتخ��اذه حاليًا 
عاطفي��ًا: فّكر وحّلل، حان الوق��ت لتج�سيد اأمنياتك 

وحتقيق رغبة املحيطني بك بالرتباط ر�سميًا

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: يخّف��ف هذا الي��وم من ال�سغ��وط وياأتيك بدعم 
من قب��ل امل�سوؤولني اأو النافذين، اأو م�ساعدة يف الوقت 
املنا�سب  عاطفي��ًا: تهتم باحلبيب وتغدق عليه الوعود 

والهدايا، لكن ل تقدم على اأمر اإل اإذا كنت مقتنعًا به

مهني��ًا: اأو�ساعك يف العم��ل م�ستقرة حاليًا حاول 
اأن ت�ستفي��د من هذا الهدوء لتطرح اأفكار م�ساريعك 
على اأرب��اب العمل  عاطفيًا: تعم��ل لراحة احلبيب 
وتغمره باحلنان الذي ي�ستحق، فيبادلك من جهته 

اأ�سدق امل�ساعر

مهني��ًا: يغّذيك هذا اليوم بالأم��ل ويجعلك م�رشقًا، وقد 
تق��ّدم الن�سائ��ح لالآخري��ن اأو الدعم وترف���س اأن تظهر 
مبظه��ر ال�سعي��ف عاطفي��ًا: علي��ك اأن تع��زز عالقات��ك 
بال�رشيك ب�س��كل اأكرب كي ت�ستطيع العم��ل معه كاأنكما 

فريق واحد

مهنيًا: يدع��وك هذا اليوم اإىل التاأم��ل والتفكري واإعادة 
النظ��ر، اأو الن�سح��اب م��ن بع���س الأماكن اخلط��رة اأو 
النتم��اءات الدقيق��ة  عاطفي��ًا: رّك��ز اهتمام��ك عل��ى 
احلبي��ب، وح�ّس�س��ه بالراح��ة والأم��ان، واأف�س��ح له عن 

مكنونات قلبك واأحا�سي�سك جتاهه

مهني��ًا: ي��وم جميل واإيجاب��ي، يقّدم لك بع���س التقّدم 
والتفّوق ورمّبا يف�سح لك جماًل وا�سعًا لإظهار مواهبك 
اجلدي��دة  عاطفيًا: لتكن خياراتك بّناءة تخدم م�سلحة 
العالقة، اأما اإذا اأردت الرتباط فمن امل�ستح�سن اختيار 

يوم جّيد

مهني��ًا: كن متحفظًا يح��ّذرك هذا اليوم من التطاول على 
�سلط��ة م��ا اأو رف��ع التحديات، وق��د يتحدث ع��ن ظروف 
عام��ة ترب��كك  عاطفي��ًا: جت��د نف�س��ك جمرباً عل��ى تنفيذ 
الوع��ود الت��ي قطعته��ا لل�رشي��ك، واإن كان��ت ت�سب��ب لك 

الإزعاج وال�سيق متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
o حب �سديد 1 قائم يف الليل 

2تتك��ون م��ن ا�سكتلن��دا واجنل��رتا 
وويلز

o القمر وقت اكتماله 3�سكني 
جبل��ني  ب��ني   o خ��رايف  4ط��ري 

)مبعرثة( o �سفار
5عا�سمة رومانيا

o تدفع لأهل امليت 6عك�س حزن 
o وعاء 7فاكهة �سفراء 

8اأتباع
 o 9يهبط ب��ه اجلندي من الطائرة

�رش�س
10جبل را�سخ o لب�سه النا�س اأيام 

الأتراك خ�سو�سا

 o ساح��ب �س��يء وم�س��وؤول عن��ه� o 1 ق��ذف بالكلم��ات
معنوياته يف احل�سي�س

o حرف عطف اأهرامات م�رش  اأكرب   2
o جواب o يف القالدة  3 يغطي الطيور 

 o تق��ال عند ال�سع��ور بالربد o 4 تو�س��ع فيه��ا ال�س��ور
مت�سابهان

o يتعاطاه بع�س الريا�سيني لتحقيق الفوز 5 حار�س 
6 حيوان منقر�س

7 جت��رب وتكرب وظلم o ا�سم مبداأ يف الريا�سيات )للقوة( 
o قال كالما �رشيحا

o تلف يف دائرة 8 مو�سيقى امريكية لل�سود 
9 �سائل حي اأحمر اللون o عملة اليابان o ن�سف �سو�سي
10 ق�س��ة ممثل��ة اأم��ام اجلمه��ور o اأ�سب��ح غ��ري عاق��ل 

لالأ�سياء حوله


