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 تطور خاصية الرسائل 
المشفرة لكنها تؤجل إطالقه

سيرة األلم العراق... رواية »هزائم وانتصارات« لمحمود سعيد

قياس ضغط الدم طوال اليوم يرصد »الحاالت المقّنعة«

  فحص الحمض النووي .. 
لقياس الذكاء 

تطلق تطبيق المحادثة ضمن 
Squirrel مجموعات

داون ميديا يدعم صيغ للتحميل من 
تويتر

مّلح جاك دور�صي موؤ�ص�س تويرت اإىل رغبة ال�رشكة مبنح امل�صتخدمني خ�صو�صية 
اأك��ر با�صتخ��دام الر�صائل من خ��ال ت�صفري بياناتها مثلما احل��ال مع تطبيقات 
املرا�صل��ة كتيليغ��رام، وجاء ذلك قب��ل عامني رداً عل��ى ادوارد �صنودن. وعلى ما 
يب��دو اأن ال�رشك��ة قامت بذل��ك بالفعل، لكنها مل تقدم��ه للم�صتخدمني حتى الآن. 
وبح�ص��ب موق��ع TechCrunch، ف��اإن ال�رشكة طورت خا�صي��ة "املحادثات 
ال�رشي��ة" والت��ي �صتعمل على اإ�صف��اء اخل�صو�صية على حمادث��ات امل�صتخدمني 
عل��ى ال�صبكة م��ن خال ت�صفريه��ا، وهو الأمر ال��ذي �صيجعل ال�صبك��ة توفر بيئة 
منا�صب��ة للخ�صو�صية.  ه��ذه اخلا�صية ظهرت �صمن الأك��واد الرجمية للتطبيق 
اخلا�ص��ة بالآندروي��د، لك��ن املتح��دث با�صم ال�رشك��ة رف�س التعلي��ق على الأمر 
بال�صل��ب اأو اليج��اب. لكن بالن�صب��ة للم�صتخدمني، فاإنهم عل��ى الأقل عرفوا عن 
اخلا�صية حتى ولو تاأخر اإطاقها. يبدو واأن تويرت تعمل بجد على رفع �صعبيتها 
ب��ني امل�صتخدم��ني من خال التغ��ريات الكثرية التي قامت به��ا موؤخراً، لكن اأمر 

الر�صائل امل�صفرة �صيكون الأكرث تاأثرياً با �صك.

تو�صلت درا�صة حديثة اإىل اأن قراءات قيا�س �صغط الدم 
الت��ي يت��م اأخذها بوا�صطة جهاز حمم��ول يقوم باإجراء 
قيا�ص��ات متعددة ل�صغط ال��دم طوال 24 �صاعة )24 - 
 ،)Hour Ambulatory Blood Pressure
ميك��ن اأن توف��ر معلوم��ات اأف�ص��ل بكثري ح��ول حقيقة 
مق��دار �صغط ال��دم يف اجل�صم وم��دى الإ�صابة مبر�س 
ارتف��اع �صغ��ط الدم، كما تقدم بيان��ات تفيد يف و�صع 
التوقعات ال�صحي��ة امل�صتقبلية للمر�صى الذين يتلقون 
املعاجل��ة لرتفاع �صغط الدم لديهم، وذلك مقارنة مع 
الإج��راء الروتين��ي يف متابعة ق��راءات قيا�صات �صغط 

ال��دم الت��ي يتم احل�ص��ول عليه��ا بجهاز قيا���س �صغط 
ال��دم »Sphygmomanometer« عن��د مراجعة 

الطبيب يف العيادة.
 ووجد الباحثون يف نتائج الدرا�صة اأن ا�صتخدام و�صيلة 
»املراقبة املحمولة لقيا���س �صغط الدم« كانت اأف�صل، 
يف التاأك��د من وج��ود اإ�صابة حقيقي��ة مبر�س ارتفاع 
�صغ��ط الدم  ، واأف�صل يف متابعة حتقيق الن�صباط يف 
م�صتويات �صغط الدم لديه طوال �صاعات النهار والليل، 
واأف�ص��ل يف تكوي��ن التوقع��ات امل�صتقبلية لحتمالت 
خط��ورة الوفيات خال ال�صن��وات اخلم�س املقبلة فيما 

بني جمموعة مر�صى ارتفاع �صغط الدم، وذلك مقارنة 
مب��ا ُيفيد به العتم��اد فقط على ق��راءات قيا�س �صغط 

الدم التي يتم اإجراوؤها يف عيادة الطبيب.
و�صيل��ة  با�صتخ��دام  اأن  القل��ب  ط��ب  م�ص��ادر  وتفي��د 
 ABPM »املراقب��ة املحمول��ة لقيا���س �صغط ال��دم«
يت��م قيا�س �صغط الدم على ف��رتات منتظمة خال 24 
�صاع��ة، تقريبًا م��رة كل ن�ص��ف �صاعة. وهو م��ا ُيعتقد 
طبي��ًا اأن��ه مُيّكن م��ن تاأكي��د اأو نفي الإ�صاب��ة مبر�س 
ارتف��اع �صغط الدم يف بع�س احل��الت التي قد ي�صتبه 

فيها ذلك عند الأطباء. 

عم��ل الباحث��ون املتخ�ص�صون بعل��م الوراثة لعقود 
عل��ى حتديد العنا�رش الوراثية الكامنة خلف الذكاء، 
اإل اأن احل��ّظ مل يحالفه��م. ولك��ن الدرا�ص��ات اجلينية 
ل��ت اليوم اأخ��رياً اإىل معلوم��ات كافية ودامغة  تو�صّ
لتحدي��د الن�صخ اجليني��ة املرتبطة مبعام��ل اأو ن�صبة 

.IQ الذكاء
 Intelligence بالإجنليزي��ة   - ال��ذكاء  ون�صب��ة 
يت��م  الت��ي  النتيج��ة  ه��ي   - IQ اأو   Quotient
درج��ة  لقيا���س  اختب��ارات  م��ن  عليه��ا  احل�ص��ول 
الذكاء. وتتحدد ن�صبة الذكاء بق�صمة »العمر العقلي« 
لل�صخ���س )بع��د اإجرائ��ه الختب��ارات(، عل��ى العمر 
الزمن��ي ل��ه، وت�رشب ب���100. ويعت��ر الرقم 100 
ه��و متو�ص��ط ال��ذكاء عن��د الإن�ص��ان، وكلم��ا زادت 
النتيج��ة اعتر ال�صخ�س عبقري��ًا.  قبل عام، مل يكن 
العلم��اء يربط��ون ب��ني اأي ج��ني مع ق��وة الأداء يف 
الختب��ارات اخلا�صة بن�صبة ال��ذكاء. ولكن منذ ذلك 
الوق��ت، مّت حتديد 500 جني عل��ى �صلة بالأداء من 
خال درا�صات جيني��ة �صملت 200 األف م�صارك يف 
الختب��ار. وبذلك، اأ�صبحت نتائ��ج الختبارات التي 
ترب��ط بني احلم���س الن��ووي مللي��ون �صخ�س وبني 

جناحهم الأكادميي متاحة يف اأي وقت.

 ظه��ر تطبيق املحادثة Squirrel عل��ى متجر قوقل باي �صمن تطبيقات 
�رشكة ياهوو، ويبدو اأن التطبيق جاء بدون اإعان لأنه يف املرحلة التجريبية 
م��ن العم��ل. وبح�صب الو�ص��ف املوجود عل��ى  املتجر، ف��اإن التطبيق يهدف 
لإج��راء املحادث��ات �صمن جمموعات خمتلفة، كما اأنه ُيرك��ز ب�صكل اأ�صا�صي 
عل��ى ال���رشكات وامل�صاري��ع، حي��ث اأن ال���رشكات باإمكانها عم��ل جمموعة 
حم��ددة للحديث ع��ن العمل واإجراء امله��ام، وكذلك تق�صي��م املجموعات اإىل 

غرف حمادثة لكل تخ�ص�س، متامًا مثل من�صة Slack لتنظيم الأعمال.
تطبي��ق Squirrel �صيكون متاحًا للم�صتخدمني عل��ى ن�صخة اآندرويد 5.1 

وم��ا ف��وق، لكن��ه �صيك��ون متاح��ًا 
حاليًا عن طريق الدعوات فقط، كما 
عليه��م  �صيك��ون  امل�صتخدم��ني  اأن 
الت�صجي��ل م��ن خ��ال بري��د ياهوو 

الإلكرتوين.

يعل��م جمي��ع امل�صتخدم��ني اأن تطبيق��ات ال�صب��كات الجتماعي��ة اأمث��ال تويرت 
وفي�صب��وك وان�صتج��رام وغريه��ا، ل تدعم حتمي��ل الفيديوهات، وذل��ك ل�صيا�صة 
ال���رشكات، ولكن هن��اك بع�س اخلدمات التي ُت�صم��ى بتطبيقات الطرف الثالث 
مُيِك��ن الإ�صتعان��ة به��ا يف حتمي��ل اأي فيدي��و م��ن ه��ذه ال�صب��كات، اأح��د ه��ذه 
التطبيق��ات ه��و تطبيق داون ميديا والذي راأين��اه لأول مرة العام املا�صي من 
عل��ى اأندرويد فقط. يف نف�س املو�صوع ولكن م��ن زاوية اأخرى، ح�صل التطبيق 
موؤخ��ًرا على حتديث جديد وّفر معه العديد م��ن املزايا اجلديدة، اأبرزها ت�صميم 
جدي��د وبالكامل، ف�صًا عن دعمه الآن لتحمي��ل عدة �صيغ من تويرت واإمكانية 
اختي��ار جودة التحميل، وهن��اك خيار اإزالة الإعانات م��ن التطبيق، جنًبا اإىل 
جن��ب اإ�صاف��ة اللغة الإجنليزي��ة. وباملنا�صبة يدعم تطبي��ق داون ميديا حتميل 
وحف��ظ ال�ص��ور الفيديو م��ن ان�صتج��رام، مع اإمكاني��ة تخ�صي�س جمل��د لتنزيل 
امللف��ات عليه، اأخ��رًيا اإن كنت من املهتمني ميكنك حتمي��ل تطبيق داون ميديا 

جّماًنا وهو يدعم اأندرويد 4.0.3 فاأحدث.

تطبيقتويتر ياهوو

متقاطعة كلمات

 ير�صد الروائي حممود �صعيد �صرية تلك الرحلة املحفوفة باملخاطر، 
احلرب  جبهات  من  هربًا  معه،  وم��ن  »�صامر«  بطله  قطعها  التي 

العراقية - الإيرانية، اأوا�صط ثمانينات القرن املن�رشم.
�صواء عند ر�صد  الروائية مبهارة، يتجلى هذا  �صعيد خملوقاته  يدير 
يف  فاعلة  اأخرى  و�صخ�صيات  )�صامر(  الرئي�صّية  ال�صخ�صية  حركة 
عندما  اأو  الكبري(  القطع  من  �صفحة   511( ن�صبيًا  الطويل  ال�رشد 
يدير جمموعات من ال�صخ�صيات، كاأْن ير�صد �صجن الن�صاء اأو »بيت 
الأ�صدقاء«، مثًا. يقرر »�صامر« اجلندي العراقي، من اأهل املو�صل، 
اإيران، �صحبة  الهرب من وحدته الع�صكرية، على خطوط القتال مع 
�صداقة  عاقة  بينهما  لتن�صاأ  الع�صكرية،  الفرقة  كاتب  »يا�صني« 

حميمة، تنمو عر مراحل رحلة العذاب بحثًا عن بلد اأوروبي للجوء.
لكن  الثانوية  ال�صخ�صيات،  ع�رشات  بدخول  ال�رشد  �صيغتني  مثلما 
اأي�صًا،  الأ�صا�س، فهو ينمو عر املكان،  الروائي  الفاعلة، على اخلط 
الرحلة  تبداأ  الرواية  ويِف  و�صخ�صيات،  مدنًا  تقت�صي  رحلة  كل  اإذ 
باإيران  من كرد�صتان، �صمال العراق، حتى بانكوك-تاياند، مروراً 

وباك�صتان والهند.

لي�س اجلنود، كلهم، َيَرْون احلرب وجهًا لوجه. 
ويعرفونها،  يرونها  من  وحدهم،  القتال،  جبهات  يف  الذين  اجلنود 
رف�صها  من  اأي�صًا،  ومنهم،  مات،  اأو  جرح،  اأو  فيها  اأقام  من  لأنهم 
وكره م�صعليها فهرب منها كي ل يقتل جنديًا ل يعرفه يف اخلندق 
املقابل، ولكي ل يذهب هو �صحية جمانية يف حرب ل يد له فيها 

ول قلب ول م�صلحة.
»�صامر« يحمل وثيقتني �صخ�صيتني، يونانية واإيرانية، ويتعلم تزوير 

الوثائق وجوازات ال�صفر، لي�صاعد كل من يطلب منه امل�صاعدة.
بيوتهم  له  وفتحوا  اأحبوه  التقاهم،  اأو  »�صامر«،  التقوا  الذين  كل 
وقلوبهم، ف�صار واحداً منهم. يقيم معهم اأو يزورهم، بل ي�صافر اإىل 

حيث يقيمون يف بلدان ومدن بعيدة.
امل�صادفات اأحد احللول الروائية التي يلجاأ اإليها الروائي يف حالت 
يف  ح�صوراً  الأكرث  الفانتازيا  اأ�صكال  اأحد  امل�صادفات  اإن  بل  عدة، 

ف�صاء ال�رشد.
اأو داخل  الو�صيك، على احلدود  اأنقذته من املوت  تلك،  امل�صادفات، 
اأكرث من بلد، وهذا يحدث لل�صخ�صيات الأخرى اأي�صًا. وامل�صادفات 
هي التي قادته اأي�صًا اإىل اأكرث جتارب احلب دفئًا، مبا فيها تلك التي 
انتهت بخيبة اأمل مريرة. حتديداً �صخ�صية »�صانتا« الريطانية التي 

ا�صمها »كوا«. تبادر  تعّرف عليها يف »�صفينة احلب« لزيارة مدينة 
تلك الريطانية اإىل التعرف على »�صامر« الذي �رشعان ما يقع قتيل 
اأحبته  باأنها  تخره  عندما  اخلطري،  كمينها  اأو  العا�صف،  هواها 
ملقت�صيات العمل )البزن�س(، وهو باخت�صار: العمل معها ك�رشيك يف 
تهريب املخدرات، الأمر الذي ل يقبله حتى لو قتل م�صاعره الغرامية 

امللتهبة.
فاملوقف  املتداولة،  ال�صيا�صية  العقائد  حملة  من  »�صامر«  يكن  مل 
رف�صها  اإىل  البداية،  يف  دفعه،  ما  هو  وحده،  املجانية،  احلرب  من 
والوقوف �صدها، اإثر ما تعر�س له اجلنديان ال�صغريان اللذان رافقاه 
ُقتا  عندما   )241 )الوحدة  بوحدتهم  لالتحاق  الأول  اليوم  يف 
ل�صنوات  »�صامر«  ين�صاه  لن  الإيراين، وهو م�صهد  بقنبلة من اجلانب 
اآيديولوجيا  عدا  اآيديولوجيا  اأي  )�صامر(  يحمل  يكن  مل  لحقة.  عدة 

�صمريه ال�صخ�صي.
لكن، وبدافع من ذلك ال�صمري يتحول )�صامر( من جندي هارب من 
التعريف  على  اأ�صدقائه  بقية  مع  يعمل  اإن�صاين  نا�صط  اإىل  احلرب 
ب�صجناء و�صجينات ل يعرف عنهم ذووهم �صيئًا، عر ن�رش اأ�صمائهم 
مب�صاعدة  املتنوعة،  الدولية  الإعام  و�صائل  يف  اعتقالهم  واأماكن 
اأ�صدقائه وبجهودهم الفردية ل غري. عدا تفا�صيل ما تعر�س له هذا 

�صبع  املوت  من  –جنا  حياته  هددت  حقيقية  خماطر  من  )ال�صامر( 
اإىل م�صتوى  الذي نقل حياته  �صبه احلا�صم  اأن املنعطف  مرات– اإل 

درامي خمتلف هو تعرفه على �صجن الن�صاء يف بانكوك.
ُهن متهمات بتهم خمتلفة اأو حمكومات ملدد طويلة. وفقًا للقانون 
يحق لكل منهن اإجازة خارج ال�صجن ولكن ب�رشط الكفيل ال�صامن. 
عن  البحث  امل��رة:  هذه  خمتلف  ب�صكل  ن�صاطه  »�صامر«  يبداأ  هناك 
وهي  الإج��ازة  بتلك  التمتع  )هيلني(  لإحداهن  يتيح  �صامن  كفيل 
الفتاة التي اأحبها »�صامر« حبًا جارفًا. »هيلني« متورطة يف ق�صية 
مع  يتعاون  الذي  خليلها،  عنها  تخلى  اأن  بعد  ملتب�صة،  خم��درات، 
قب�صتهم.  يف  هي  وقعت  بينما  بنف�صه  التهمة  من  لينجو  ال�رشطة، 
واإذ ت�صتحوذ »هيلني« على »�صامر« لت�صبح اأجمل امراأة يف الوجود 
تعرف عليها يف حياته، �صيبذل كل ما يف و�صعه من اأجل اإخراجها 

من ال�صجن حتى لو يف اإجازة موؤقتة.
اأي�صًا،  امل�صادفة  طريق  وعن  الرواية،  فانتازيات  من  واح��دة  يف 
اأ�صدقاء  هم  بانكوك،  يف  نافذة  �صخ�صيات  على  »�صامر«  يتعرف 
امللك التاياندي املقربون، منهم كون تان جي�صداواتات�صيان، الذين 
ال�صجينات،  مع  مهمته  يف  و�صاعدوه  يقال،  كما  وفادته،  اأكرموا 

وخ�صو�صًا »هيلني«.

 الجورنال – متابعة 

مهني��ًا: حالت��ك النف�صي��ة م�صّو�صة وهي توؤث��ر �صلبًا يف عملك، 
فت�صع��ر باملل��ل والف�صل، ف�ص��ارع اإىل معاجلة الأم��ر قد فوات 
الأوان عاطفي��ًا: قد ي�صغط ال�رشي��ك يف �صبيل تو�صيح الأمور 
امل�صتقبلي��ة، فكن م�صتعداً لذلك و�صارحه بكل ما تود قوله له 

لتكون الأمور وا�صحة

مهني��ًا: ق��د جت��د اأحيان��ًا اأّن الآخري��ن يعتم��دون علي��ك 
كث��رياً، لذا، ي�صتح�صن اأن تكون عل��ى م�صتوى طموحاتهم 
وخ�صو�ص��ًا اأن��ك متلك الإمكان��ات عاطفي��ًا: توا�صل مع 
ال�رشي��ك لأّن جنم��ك �صيلم��ع و�صي�صط��ع و�صي�صاه��م يف 
تلطي��ف الأجواء التي كان��ت حمتدمة اأخرياً وكادت تدمر 

كل ما بينته

مهني��ًا: يخ��ف الوه��ج كم��ا املناكف��ات، وت��دور 
اأحاديث �رشّية ب��ني الزماء ابتداًء من اليوم بغية 

م�صاعدتك للتخل�س من الورطة التي اأنت فيها
عاطفي��ًا: متيل اجلو اإىل ال��رتّدد والتحّفظ وتختلط 
علي��ك الأمور ال�صخ�صية كم��ا العائلية وحتتار يف 

اأمرك

مهني��ًا: قد تقلق اأو ت�صتاء ب�صب��ب عطل اأو غريه اأو رمبا 
ب�ص��ان م�صاأل��ة مهم��ة، ابتع��د ع��ن الأج��واء املت�صنجة 
وال�صلبي��ة وينا�صب��ك العم��ل الإف��رادي عاطفي��ًا: تتاح 
يف  �صاع��دك  كم��ا  اإيجابية،�صان��ده  فر�ص��ة  لل�رشي��ط 
املا�صي وبهذا تبادله املعروف وت�صعره 

باأنك مهتم بكل ما يعر�س عليه

مهني��ًا: تتمّت��ع بطاق��ة كب��رية عل��ى املثاب��رة 
واملتابع��ة من دون كلل او مل��ل، ولن ترتّدد يف 
الإبكار اىل عملك اإذا وجدت اأّن المر يتطّلب ذلك
عاطفيًا: ت�صتد ح��دة النقا�س بينك وبني ال�رشيك 

لتجد خمرجًا من الأو�صاع املادية ال�صيئة

مهني��ًا: تك�صف الأ�رشار فما عليك �ص��وى التحقق من �صحة 
املعلومات التي متلكها قبل بدء التنفيذ، وا�صت�صارة من هم 
اأك��ر منك للوقوف على اآرائه��م عاطفيًا: ح�ّصن �صورتك ول 
تعّر���س �صمعت��ك للرتاجع، بل ك��ن ن�صيطًا واأظه��ر اهتمامًا 
اك��ر بال�رشيك فهو الوحي��د الذي يقف قرب��ك حني تلم بك 

امل�صاعب

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: تواجه��ك خيبة اأمل من �صخ���س كنت ت�صع كامل 
ثقت��ك ب��ه، قد يزعج��ك هذا الأمر ف��رتة، لكن��ك ل تلبث اأن 
تقع يف م�صكلة م��ع حميطك عاطفيًا: تخّطط على م�صتوى 
تطوي��ر عاقت��ك العاطفي��ة وحت�ص��ني اأو�صاع��ك باجت��اه 

املزيد من التعبري عن امل�صاعر والبحث عن ال�صتقرار

مهني��ًا: اأخبار �ص��اّرة تعيد اإليك الأم��ل يف ا�صتعادة 
موقع��ك الطبيع��ي يف العم��ل، لكن علي��ك اأن تتخذ 
قرارات م�صريية حا�صمة عاطفيًا: املجال العاطفي 
ي�صغ��ل كل تفكريك هذا اليوم وحت��اول اأن تبذل كل 
جه��د لإجن��اح العاقة اجلدي��دة النا�صئ��ة على اأمل 

الو�صول اإىل خامتة �صعيدة

مهني��ًا: تدفعك النفعالت نح��و الهاوية، فتمال��ك نف�صك ول 
تعّر�س ا�صتقرارك ال�صخ�صي واملهني للخطر واطلب الن�صيحة 
عاطفي��ًا: يج��ب اتب��اع خط��وات خمتلف��ة ع��ن ال�صاب��ق جتاه 
ال�رشي��ك، والق��رار بني يدي��ك لتحديد طموحات��ك وم�صاريعك 

امل�صتقبلية معه

ال�صعي��د  عل��ى  بالت�صوي��ق  حاف��ل  ي��وم  مهني��ًا: 
ال�صخ�ص��ي، ويكون الأمر رائع��ًا، لكن اتخذ احليطة 

واحلذر وكن واعيًا لكل امل�صتجدات
عاطفي��ًا: تلتق��ي م�صادف��ة ال�صخ�س ال��ذي يحّرك 
م�صاع��رك وباإمكانه حتقيق اأحام��ك ورغبتك يف 

الرتباط وال�صتقرار نهائيًا

مهني��ًا: يتح��ّدث هذا اليوم عن �رشاك��ة جديدة تولد اأو 
ُتف�ص��خ اأخ��رى ب�صبب خاف قوي زع��زع اأركان الثقة 
يف املج��ال املهن��ي عاطفي��ًا: قد جتد احل��ب اإذا كنت 
وحي��داً وتنع��م باأوق��ات ممتعة م��ع احلبي��ب اإذا كنت 

مرتبطًا، لكن حذار اأ�صحاب النيات املبيتة

مهنيًا: حاذر لأنك متيل اإىل امل�صاك�صة واملواجهة 
وط��رح التحدي��ات يف كل املج��الت حت��ى م��ع 

الزماء والعاملني معك
عاطفي��ًا: الو�ص��اع العاطفي��ة تبقى جي��دة ل بل 
ممت��ازة، لقاء عذب جّداً مع �صخ�س ينال اإعجابك 

ويخطف تفكريك وي�صتت اأفكارك

املخرطة خمرتع   o يتوقف   1
2 ع�ص���فور ج���اء يف اغنية لف���روز o الأر�ض املمتدة حتت 

القدمني
اأمركي �صهر  o �صجن  3 طريق مبني بني مكانني مرتفعني 

ا�صبح مزارا لل�صياح ومعناه الق�صر
�صكون ن�صف   o وغره  الدهن  ج�صمه  على  مي�صح   4

o حيوان يعي�ض يف  o مكان وخمزن البيع  5 ن�ص���ف نورة 
الغابات ويف القارة القطبية ال�صمالية

o يرتددن على مكان  6 جمموعة من النا�ض منتدبة لعمل ما 
حمدد

 o o مت�ص���ابهان  7 ما يخرجه الطائر من طعام بعد ه�ص���مه 
اأ�صار بعمل �صيء ما

الأمركية العملة  وحدة  من  جزء   o النبات  ل�صقي   8
9 ال�ص���م الول ملنا�صل وبطل ال�صتقالل يف جنوب افريقيا 

التلفزيون خمرتع   o –
)معكو�صة( الكامرا  خمرتع   o مفرز  ن�صف   10

املوتور�صايكل النارية  الدراجة  خمرتع   1
الكاتبة الآلة  خمرتع   2

3 خمرتع خط انتاج ال�صيارات o يو�صف به الِعرق 
الب�صري مبعنى اأن له امتداد

4 ه����دم o ال�ص����م الأول ملمث����ل اأف����الم جيم�����ض بوند 
�صابق

5 خمرتع ق�صيب منع خطر ال�صواعق o ن�صف ناقد
الثاين  )ال�صم  ال�صوت  الأول ملخرتع مكرب  ال�صم   6

ويرمر(
م����ن  خ����رج  زرع   o اوروب����ي  ار�ص����تقراطي  لق����ب   7

الر�ض
 o ا�ص����م بندقية �صيد معروف يف اخلليج العربي   8

خمرتع امل�صعد الكهربائي
9 ن�ص����ف طاقم o رقم )معكو�ص����ة( o �ص����قيا الر�ض 

والزرع
داكن ن�صف   o الملاين  ال�صيارة  خمرتع   10

عموديًا اأفقيًا
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