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تكشف عن جهازها  اللوحي  

جدارية سردية بتوقيع 30 روائيًا

التدخين السلبي يسبب شخير 
األطفال

لقاح جديد لمرضى اإليدز

تعلن عن منصة  للمدن 
الذكية

تطرح هاتف جاالكسي مع 5 كاميرات

   ك�سفت مايكرو�سوفت اليوم ب�سكل ر�سمي عن اجلهاز اللوحي Surface Go والذي 
يعت��ر اأوىل خطوة عملية م��ن ال�رشكة للمناف�سة يف �سوق االجهزة اللوحية ب�سكل عام 
واأجه��زة االيب��اد ب�سكل خا���ص. اجلهاز جاء مطابق��ًا ملا ورد يف الت�رشيب��ات تقريبًا 
فه��و يعم��ل مبعاجل��ات Intel Pentium اجلي��ل ال�سابع ويقدم �سا�س��ة بحجم 10 
اإن���ص بدق��ة 1800×1200 بك�س��ل ويتميز باأن��ه خفيف الوزن وياأت��ي ب�سمك مقبول 
عن��د 8.3mm. ياأت��ي اجله��از م��ع 4GB رام لن�سخ��ة 64GB و 8GB م��ع ن�سخة 
128GB اأم��ا بالن�سب��ة للبطاري��ة فهي كافية ملدة 9 �ساع��ات اإ�ستخدام كما تقول 
ال�رشك��ة وهناك منفذ لل�سوت ومنفذ تايب �سي ومنف��ذ منف�سل لل�سحن. يتميز اجلهاز 
بالعدي��د م��ن امللحقات مثل ملحق لوحة املفاتيح ال��ذي ميكنك من حتويله اإىل و�سع 
الكمبيوت��ر ” البتوب” اما فيما يخ�ص التوفر ف�س��وف يتوفر اجلهاز يف �سعر اغ�سط�ص 

.128GB 64 و 549 دوالر لن�سخةGB القادم ب�سعر 399 دوالر لن�سخة

 يدع��ي العلماء اأن االأطفال الذي��ن يتعر�سون لدخان 
التب��غ ب�س��كل غ��ر مبا���رش ق��د ي�ساب��ون بال�سخ��ر 

وانقطاع التنف�ص اأثناء النوم.
وت�س��ر نتائج درا�س��ة اإىل اأن خطر االإ�سابة بال�سخر 
ي��زداد بن�سب��ة ت�س��ل اإىل %87، اإذا تعر���ص الطف��ل 
احتم��االت  وارتفع��ت  ال�سجائ��ر.  لدخ��ان  بانتظ��ام 
اإ�ساب��ة �سغ��ار ال�سن الذين اأ�سبح��وا ي�سخرون بنحو 

%2 لكل �سيجارة تدخن يوميا يف املنزل.
وقام العلماء ال�سيني��ون مبراجعة 24 درا�سة �سملت 

األف طفل تقريبا للح�سول على هذه النتائج.  88
وقد رحب اخل��راء بهذه النتائج، باعتبار اأن ال�سخر 
غالب��ا ما يك��ون موؤ���رشا على توق��ف التنف���ص اأثناء 

النوم، وقد ارتبط مبجموعة من امل�ساكل ال�سحية.
وقالت الدكتورة لو�س��ي بوبوفا، الباحثة من جامعة 
والي��ة جورجي��ا، والت��ي مل ت�س��ارك يف الدرا�سة: "قد 
يعتق��د بع�ص االآب��اء اأن ال�سخر عن��د االأطفال حميد، 
ولكن��ه غالبا م��ا يكون اخلط��وة االأوىل نح��و تطوير 
توق��ف التنف�ص اأثناء النوم، وهو م��ا يرتبط بارتفاع 

�سغط الدم وال�سكتة الدماغية واأمرا�ص القلب".
وت�س��اف ه��ذه الدرا�سة اإىل االأدلة الت��ي ت�سر اإىل اأن 
التدخ��ن ال�سلبي ميكن اأن يك��ون �سارا، خا�سة على 

االأطفال ال�سغار الذين ما يزالون يف مرحلة النمو.
واكت�س��ف العلم��اء م��ن جامع��ة ت�سينغ��داو بقي��ادة 
الدكتور، كي �س��ون، اأن تعر�ص االأطفال للدخان قبل 
وبعد ال��والدة اأثار احتماالت ال�سخر امل�ستمر لديهم، 
مقارنة مع االأطفال غر املعر�سن للتدخن ال�سلبي.
وكان االأطف��ال الذي��ن تعر�س��وا للدخ��ان اأثناء حمل 
اأمهاتهم بهم اأكرث عر�سة مبرتن للإ�سابة بال�سخر. 
وبع��د الوالدة، يك��ون االأطفال الذي��ن تدخن اأمهاتهم 
اأك��رث عر�سة بن�سبة %87 لل�سخر مقارنة باالأطفال 

غر املعر�سن للدخان.
كما كان لتدخن االآباء اأثر على اأطفالهم بتعري�سهم 

خلطر االإ�سابة بال�سخر بنحو 45%.

 اأظه��ر لق��اح جديد �سد فرو���ص نق�ص املناع��ة الب�رشية نتائج 
واع��دة يف االختب��ارات االأولي��ة عل��ى الب���رش والق��ردة، ما دفع 
العلم��اء اإىل التف��اوؤل ب�ساأن فعاليت��ه. ودر�ص العلم��اء تاأثرات 
اللق��اح على 393 �سخ�سا مت اختبارهم يف 12 عيادة لفرو�ص 
نق���ص املناعة الب�رشية يف ���رشق اإفريقيا وجنوبها، اإ�سافة اإىل 
تايلن��د والواليات املتح��دة. و�سجلت الدرا�س��ة التي ن�رشت يف 
جملة "الن�س��ت" الطبي��ة، ا�ستجابة جميع املر�س��ى الذين تلقوا 
اللق��اح، عن طريق اإنت��اج اأحد اأ�سكال اال�ستجاب��ة املناعية �سد 
فرو���ص نق�ص املناعة الب�رشية اأثناء اإجراء االختبار. واخترت 

درا�سة منف�سلة اللقاح على قردة املكاك الري�سو�سية، حيث اأثبت 
قدرت��ه عل��ى الوقاي��ة الكاملة م��ن مر�ص االإي��دز يف %67 من 
القردة )72 قرد جتارب(. ومع اعتبار هذه االختبارات ناجحة، 
جت��ري االآن املرحلة الثانية من التجارب على 2600 امراأة يف 
اإفريقيا وجن��وب ال�سحراء الكرى. واأكد دان باروت�ص، امل�رشف 
عل��ى الدرا�س��ة واالأ�ستاذ يف كلي��ة الطب بجامع��ة هارفارد، اأنه 
�سعي��د بالنتائ��ج، وتاب��ع قائ��ل: "علين��ا اأن نعرتف ب��اأن تطور 
لق��اح فرو�ص نق�ص املناع��ة هو حتد مل ي�سبق ل��ه مثيل، ولكن 
جناح��ه يف حماي��ة ثلثي الق��ردة يف جتربة عملي��ة ال يعني اأنه 

�سيقي الب���رش، لذلك نحن بحاجة اإىل انتظار نتائج الدرا�سة قبل 
اأن نعرف ما اإذا كان �سيحمي الب�رش اأم ال".

ويعتق��د اأن م��ا يقارب 37 ملي��ون �سخ�ص يف الع��امل يعي�سون 
اإم��ا بفرو�ص نق�ص املناعة الب�رشي��ة اأو االإيدز، بينهم اأكرث من 
ملي��وين طفل، ووفق��ا لرنامج االأمم املتح��دة امل�سرتك املعني 
بفرو���ص نق���ص املناع��ة الب�رشي��ة /متلزمة نق���ص املناعة 
املكت�سب��ة )االإيدز(، يقدر عدد امل�ساب��ن بالفرو�ص يف العامل 
�سنوي��ا بحوايل 1.8 ملي��ون �سخ�ص، اأي ح��وايل 5 اآالف حالة 

جديدة كل يوم.

   ك�سف��ت �رشكة اإل جي عن من�سة جدي��دة تعمل بالذكاء اال�سطناعي خم�س�سة للمدن 
الذكية، وقد قامت ال�رشكة باإطلق ا�سم Cityhub على املن�سة التي ت�ستطيع التعامل 

مع نحو 98 جمال خمتلف من كافة اأنواع االأجهزة الذكية.
وتتعام��ل املن�سة م��ع اأجهزة اإنرتنت االأ�سي��اء، حيث ت�سمح بالتحك��م يف تلك االأجهزة 
وحتلي��ل البيان��ات امل�ستخدم��ة فيها ع��ن طريق ال��ذكاء اال�سطناعي لتطوي��ر املن�سة 
وامل�ساعدة يف تقدمي احللول جلميع امل�ساكل التي تواجه املدينة اأو ال�سكان املتواجدين 
فيها. وت�ستطي��ع املن�سة التعامل مع اأجهزة املنزل والبنايات، اأ�سواء ال�سوارع، اأجهزة 
امل��رور، التلفزيون، وغرها من االأجهزة الذكية امل�ستخدمة يف تلك املدن. وتعتر مثل 
ه��ذه املن�س��ات من التطورات الكب��رة يف عامل التقني��ة وانرتنت االأ�سي��اء، حيث توفر 
للقائم��ن عل��ى االأعم��ال يف املدن الذكي��ة �سهولة يف حتلي��ل امل�س��اكل وتوفر حلول 

�رشيعة لها.

  بينم��ا تقرتب �رشكة �سام�سوجن م��ن الك�سف عن هاتف نوت 9 يف اأغ�سط�ص القادم، 
ت��زداد االأحادي��ث والت�رشيبات حول الهات��ف الرائد التايل جاالك�س��ي S10 والذي 
بح�س��ب التقارير ال�سابقة �سياأتي بثلث ن�سخ خمتلف��ة. اأما بح�سب التقارير احلديثة 
فاإن ن�سخة +S10 �ستاأتي مع 5 كامرات. كانت التقارير ال�سابقة قد اأ�سارت لقدوم 
اأح��د هوات��ف �سام�س��وجن S10 بكام��را ثلثية يف اخلل��ف مثلما احل��ال مع هاتف 
ه��واوي بي 20 برو، لك��ن يبدو اأن �سام�سوجن تريد تقدمي جترب��ة اأكر للم�ستخدمن 
من خلل توفر كامرا ثنائية يف االأمام اأي�سًا، مما يرفع عدد كامرات الهاتف اإىل 
5 كام��رات. وبح�س��ب التقارير، فاإن الن�سخة التي �ستحوي 5 كامرات هي ن�سخة 
+S10، بحي��ث جتلب 3 عد�سات اثنتن منه��ن بدقة 12 ميغا بك�سل وت�ستطيعان 
التق��اط ال�س��ور بزاوية عري�سة، واأخرى بدقة 16 ميغ��ا بك�سل تلتقط ال�سور بزاوية 

بات�ساع 120 درجة.

سامسونجمايكروسوفت إل جي

يف  اهلل،  عبد  ي�رشي  الدكتور  االأدب��ي  الناقد  اختار 
كتابه »جماليات الرواية العربية.. اأبنية ال�رشد وروؤية 
الواقع«، 30 روائيًا من م�رش والعامل العربي لي�سائل 
تنطوي  الذي  والداليل  املعريف  الف�ساء  خللهم  من 
عليه جماليات الرواية العربية، وروؤية هوؤالء الكتاب 
روؤيتهم  اإط��ار  يف  والثقايف،  االجتماعي  لواقعهم 

للعامل والعنا�رش واالأ�سياء.
الكتاب الذي �سدر حديثًا عن دار »بدائل« بالقاهرة، 
احللقة  ميثل  املتو�سط،  القطع  من  �سفحة   240 يف 
اإىل  اهلل  ي�سعى عبد  نقدي طموح  الثالثة من م�رشوع 
تاأ�سيله بخرة جمالية الفتة، بعد كتابيه املتميزين: 
»الرواية امل�رشية.. �سوؤال احلرية وم�ساءلة اال�ستبداد« 
اإ�سكاليات  امل�رشية..  الرواية  يف  ال�سبعينات  و»جيل 

الواقع وجماليات ال�رشد«.
جتدل عناوين الكتب الثلثة، بتقاطعاتها مع بع�سها 
بع�سًا، فكرة اأ�سا�سية متثل حجر الروؤية لهذا امل�رشوع 
واخليال  الواقع  ابن  النقد  اأن  وهي  الطموح،  النقدي 
معًا، واأن كل العن�رشين ي�سكل ماهية الن�ص الروائي، 
الذات  ف�ساءات  على  املنفتحة  واأبعاده  عوامله  بكل 

والواقع، واأزمنته الغابرة واللحقة.
تتوغل  متنوعة،  نقدية  ومبعاول  االأ�سا�ص،  هذه  على 
تفكك  املختارة،  الن�سو�ص  يف  الكتاب  درا���س��ات 
اجلمال  ع��ن  بحثًا  وحمموالتها،  �سفراتها  وحتلل 
ومقايي�ص  ملعاير  يخ�سع  ال  الذي  املغاير،  املخفي 
اأدبية م�ستهلكة ومنتجة �سلفًا، واإمنا يوؤ�س�ص ل�رشديات 
جديدة ت�سعى وراء احلقيقة باعتبارها التجلي االأمثل 
من  اهلل،  عبد  يك�سف  معًا.  واخليال  وللواقع  للذات، 
ذروتها  تبلغ  الروائية  اللعبة  اأن  التوغل،  هذه  خلل 
ملعارفنا  ام��ت��داداً  ت�سبح  حن  واجلمالية  الفكرية 
الفراغ  ب��ه  ن�سد  حياتنا،  م��ن  وج���زءاً  ال�سخ�سية، 
والفجوات يف التاريخ واحلياة. ومع ذلك، يظل الن�ص 
اأو�سع من تاريخه، ومن واقعه، بقوة اخليال، وجدله 
امل�ستقبل  على  واالنفتاح  واحللم،  الذاكرة  مع  احلي 

بطاقة املغامرة والتجريب.
وهي  النوعي،  الكتاب  هذه  يف  اأي�سًا  مهمة  نقطة   
النقدي،  م�رشوعة  ف�ساء  ات�ساع  على  الناقد  حر�ص 
الفنية واجلمالية من خلل  واأن يكت�سب خ�سو�سيته 
اأعمارهم  تتباين  الكتاب،  من  اأجيال  بن  التجاور 
حتت  جميعًا  ين�سوون  لكنهم  الفنية،  وم�ساربهم 
الن�ص  �رشدية جديدة، حترر  كتابة  البحث عن  مظلة 
من الذهنية الثقافية ال�سيقة واحلب�ص داخل مقوالت 
»حممد  ال��روائ��ي��ن:  التجاور  ه��ذه  ي�سمل  ج��ام��دة.  
الب�ساطي، ويحيى خمتار، واإبراهيم عبد املجيد، وجار 
وحممود  بكر،  و�سلوى  اإمبابي،  وفتحي  احللو،  النبي 
)ليبيا(،  الفيتوري  واأحمد  البهات،  ور�سا  ال��ورداين، 
)لبنان(،  وازن  وعبده  )املغرب(،  املخلويف  واأحمد 

اأقلعي )املغرب(، وعزة ر�ساد،  ومكاوي �سعيد وخالد 
ال�ستار حتيتة،  ال�ساذيل، وعبد  الوكيل، وحممد  و�سيد 
وعامر �سنبل، وحمدي اجلزار، واأ�رشف ال�سباغ، وعلي 
عطا، وفتحي �سليمان، وحممد داود، و�سبحي �سحاتة، 
ويو�سف وهيب، وهاين القط، و�سمر نور، ومايا احلاج 

)لبنان(، وعلي �سيد علي، واأحمد جمدي همام«.
 ويوؤكد عبد اهلل اأن عمله النقدي »ينطلق من )االآن / 
حلظة  يف  العربي  ال�رشد  )جدارية  لنا  لر�سد  وهنا( 
تعر  الكتاب  هوؤالء  ن�سو�ص  اأن  اإىل  الفتًا  فارقة(«، 
العربية  الرواية  لواقع  ومنتخبة  واعية  متثيلت  عن 
»ثمة  اأن  على  له  تقدميه  معر�ص  يف  م�سدداً  االآن، 
ميار�سه  اأن  النقد  على  يجب  وتاريخيًا  م�سوؤواًل  دوراً 
االآن، بو�سفه عطاًء من عطاءات الواقع الرحبة، واأنه 
ل�سياقاته  اب��ن  هو  واإمن��ا  ال��ف��راغ،  يف  ينمو  ن�ص  ال 
ال�سيا�سية والثقافية، ومبا يوؤكد اأن ثمة انحيازاً للفني 

باالأ�سا�ص«.
ن�ست�سف  الروائين،  اإبداعات  النقدي على  ال�سغل   يف 
حد  اإىل  م�سرتكة  وع���وامل  مت�سابهة،  فنية  قوا�سم 
القهر  ثنائية  ومنها  الن�سو�ص،  معظم  بن  كبر 
واحلرية التي ت�سكل املفتاح النقدي لروايتي الروائي 
للإيجار«  »غرفة  الب�ساطي  حممد  الراحل  امل�رشي 
م�ستويات  الدرا�سة  تر�سد  اأخ�����رش«.  و»�رشيرهما 
ي�سبح  وكيف  العملن،  يف  اأب��ع��ادة  وحتلل  القهر، 
ورغباتها  الأحلمها  قامعًا  ال�سخو�ص،  على  �ساغطًا 
الب�سيطة، وبعنف ي�سل اإىل احلرمان اجل�سدي يف عامل 
م�سكون بالق�سوة والعتامة. يرتدد جدل هذه الثنائية 
فتتحول  اأخ���رى،  ن�سو�ص  يف  خمتلفة  ب��رتاوح��ات 
التطرف  م�ساءلة  خلله  من  تتم  للتخفي  قناع  اإىل 
يف  اال�ستعمار،  مع  الرجعية  قوى  وحتالف  والقمع، 
امل��وت��ى«،  و»راي���ات  الع�سافر«  »خ��ري��ف  رواي��ت��ي 
للكاتب املغربي خالد اأقلعي. كما جند �سدى لها يف 
الورداين،  حممود  للكاتب  دينا«،  عن  »البحث  رواية 
لوقائع  التي جت�سد �سرة فتاة منا�سلة، ت�سبح رمزاً 
مرت بها الثورة امل�رشية. وتتحول هذه الثنائية يف 
رواية »اأن حتبك جيهان«، ملكاوي �سعيد، اإىل اأن�سودة 
ل�سخو�ص حمبطن، يقفون على حافة الياأ�ص والن�سوة 
العاطفي بال�سيا�سي، و�سط  والثورة، ليختلط ال�رشاع 

رهان خا�رش على �سلطة الكتابة.
 ويحتل اللعب على جماليات املكان م�ساحة وافرة من 
الدرا�سات، ويك�سف الناقد عن �سمات خا�سة للمكان 
العنا�رش  على  وتاأثره  الروائي،  بالن�ص  علقته  يف 
لهذه  اجلمايل  االأف��ق  يتنوع  وكيف  فيه،  ال�رشدية 
وطبيعة  وثقافته  نف�سه  املكان  بيئة  بتنوع  ال�سمات 
النوبي  املكان  فيطالعنا  احلياة.  نا�سه وخرتهم يف 
النوبة  الكاتب يحيي خمتار، حيث ت�سبح  اأعمال  يف 
مكانًا روائيًا له، وهو ما يرز يف اأغلب هذه االأعمال، 
حيث  ال��روح«،  و»مرافئ  »تودد«  روايتيه:  خ�سو�سًا 

ت�سبح النوبة منبع انطلق احلكايات.

الجورنال – متابعة 

اأن ي�سّو���ص علي��ك  مهني��ًا: يح��اول بع���ص الزم��لء 
العلقات اأو يبلبل لك االأجواء فت�ستد االأزمات

عاطفي��ًا: يوم عاطفي مميز ق��د يحمل اإليك التغيرات 
واحل�سم اإيجابًا بح�سب مبتغاك

مهنيًا: قل م��ا تريد فمركور ي�سهل عليك املهمن، لكن 
حاول اأال جترح اأح��داً باأقوالك وانتبه من االزدواجية 
يف علقت��ك املهنية عاطفيًا: يك��ون النقا�ص ايجابيًا 
مع ال�رشي��ك وت�سعان معًا برناجم��ًا لرحلة او لعطلة 

وتبدوان مرتاحن ملا تقّررانه

مهني��ًا: يحمل اإليك هذا اليوم تاأيي��داً عامًا ودعمًا من 
قب��ل االأ�سدقاء ومغام��رات حتى اآخر ال�سه��ر عاطفيًا: 
مت�سي يوم��ًا ممتعًا مع ال�رشيك، فه��و ي�ساندك ويقف 

اإىل جانبك على الدوام وي�ساعدك يف اإيجاد احللول

مهني��ًا: ابتع��د عن االنفع��االت لئل تخ���رش �سفقة 
اأو ت�سوي��ة اأو فر�سة ثمين��ة  عاطفيًا: تقّدم لل�رشيك 
اأف�س��ل م��ا عن��دك وحتافظ عل��ى تفاوؤل��ك وتكون 

متحم�سًا للعلقة

مهني��ًا: الكث��ر م��ن ال�سغ��وط وامل�سوؤولي��ات 
امللق��اة عل��ى عاتقك الي��وم علي��ك اأن تتوالها 
عاطفي��ًا: تخ�سى بع�ص التغ��رات التي حتدث 
يف م�ساع��ر احلبيب وال تع��رف موقفك احلايل 

جتاه ما يح�سل

مهنيًا: حاول درا�سة جماالت جديدة وم�ساريع جديدة 
ت�ستطي��ع اأن تناف���ص من خلله��ا عاطفيًا: يع��ّزز هذا 
الي��وم الرومان�سية ويجعلك اك��رث جاذبية وبهاًء، لكن 

ال متزج بن احلب والعمل يف هذه االثناء

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: ي��زّودك ه��ذا اليوم �سح��راً خا�س��ًا وجاذبية، 
م��ن  دورة  ويفتت��ح  اجلمي��ع،  يلف��ت  وت�س��ّع بري��ق 
االت�س��االت املمّي��زة عاطفيًا: يب��داأ الي��وم م�سطربًا 
عاطفي��ًا، م��ا ق��د يوّلد بع���ص الرتاب��ة يف العلقة اأو 

االإهمال اأو اللمباالة

مهني��ًا: حمطة جدي��دة ومهمة يف حيات��ك املهنية 
تاأم��ل اأن حتق��ق من خلله��ا الكثر عاطفي��ًا: يوم 
عاطف��ي اكرث وع��داً من �سابقه يحم��ل اآفاًقا جديدة 

وعلقات حلوة

مهني��ًا: ينتق��ل مرك��ور اإىل ب��رج الث��ور فيخف��ف من وهج 
حمادثاتك ال�سابق��ة، وقد ي�سّعب عليك التوا�سل مع بع�ص 
اجلهات التي تغيب عن ال�سمع عاطفيًا: قد تنفعل ب�سبب ما 
يط��راأ على م�ساأل��ة تخ�سك وال�رشيك، تتب��ّدل رمبا املواعيد 

وينتابكما بع�ص القلق

مهنيًا: تعي�ص يومًا مهمًا على ال�سعيد املهني، فل 
ت�سم��ح للم�س��كلت اأو ال�سغوط بالتاأث��ر �سلبًا يف 
ثقت��ك بالنف�ص عاطفيًا: عليك اأن حت�سم اأمرك االآن، 
وحاول اأن تتو�سل اإىل اتفاق اأو ت�سوية مع ال�رشيك 

الأّن هذا ي�سّب يف م�سلحتك

مهني��ًا: يوم �ساغط ي�سع��رك بالتعب، ورمبا ي�سر 
اإىل خ��لف اأو بع��اد، ث��ق مب�ساع��دة تاأتي��ك م��ن 
اأ�سدقاء يوؤدون دوراً يف حتقيق بع�ص االإجنازات 
عاطفي��ًا: الت�سّبث باملواقف املت�سلبة ال يكون يف 
م�سلح��ة العلقة، ب��ل ي��وؤّدي اىل مواجهة �رش�سة 

بينك وبن ال�رشيك

للقي��ام  منا�س��ب  ي��وم  حليف��ك،  احل��ظ  مهني��ًا: 
باال�ستثم��ارات و�رشاء االأ�سه��م والعقارات عاطفيًا: 
يحاول ال�رشي��ك اإقناعك باأن ما تفعله غر �سحيح 

ولكنك ال توافقه الراأي متقاطعة كلمات

م�س�ؤول  o املغرب  عا�سمة   1
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لذيذة حمراء  فاكهة   o الإمارات  عا�سمة   5

كبر خروف   6
كتك�ت  o اله�اتف  ا�س�ات   7

نيلني بني  عربية  عا�سمة   8
الفم من  جزء   o بال�سهباء  تلقب  عا�سمة   9

الل���ه  لدي���ن  املع���ز  عا�س���مة   o ات���رك    10
الفاطمي

مت�سابهان  o �سهيد  امللي�ن  بلد   1
ا�س���مها القدمي عم�ن   o ال�س���جر  م���ن ان�اع   2

)معك��سة(.
اريد  اكن  مامل  اق�ل   o الهاتف �س�تا  ا�سدر   3

ق�له )معك��سة(
ا�ستاقا  o مهذب  غر   o باب  ثلثا   4

الأمل �س�ت   5
م���ن �س���فات  o �س���فة  لل�س����ؤال )معك��س���ة(   6

الب�سر احل�سنة اأو ال�سيئة
نظر  o )مبعرثة(  ملل   7

م�ريتانيا عا�سمة   8
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عم�ديًا اأفقيًا


