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تعترف: هكذا اخترقت الماليين 
من حساباتنا

"أنا الوطن بذاته! " رواية عن األكراد الفيليين في العراق  

مزايا خارقة ألسرع كاميرا في العالم

)اشعلوا الضوء المنير(

ثوري من "هواوي" بـ5 
كاميرات

يكتشفون تقنية إنجاب تنجح في 
االستغناء عن الذكور

ك�صف��ت �رشك��ة في�صبوك، ع��ن عدد احل�صاب��ات التي اخرتقها قرا�صن��ة خالل اخلرق 
الأمن��ي ال�صخم، الذي اأعلنت عنه منذ اأ�صبوعني. وقالت في�صبوك اإن هاكرز اخرتقوا 
29 مليون ح�صاب على املوقع، وهو عدد مل يك�صف من قبل، حيث كانت ال�رشكة قد 
ذك��رت يف البداية اأنه مت اخرتاق 50 ملي��ون ح�صاب، اإل اأنها مل تكن على علم فيما 
اإذا كان ق��د اأ�صيء ا�صتغالل تلك احل�صابات، وفق ما نقلت الأ�صو�صيتد بر�س. واخرتق 
الهاك��رز اأ�صم��اء اأو عناوي��ن الربي��د الإلك��رتوين، اأو اأرقام هواتف نح��و 29 مليون 
ح�ص��اب. ومن ب��ني تلك احل�صابات، ح�صل الهاكرز على مزي��د من البيانات من 14 
مليون ح�صاب، مثل املوطن وتاريخ امليالد. كما اأثار الهاكرز خلال مبليون ح�صاب، 
اإل اأنهم مل يح�صلوا على اأي معلومات. وتعتزم ال�رشطة اإر�صال ر�صائل اإىل من جرى 
اخرتاق ح�صاباتهم. واأ�صارت في�صبوك اإىل اأن تطبيقات طرف ثالث، واأخرى مملوكة 

من ال�رشكة مثل وات�صاب واإن�صتغرام مل تتاأثر بالخرتاق.

ك�ص��ف علماء م��ن الوليات املتح��دة وكندا، ع��ن تطوير اأ�رشع 
كام��را يف الع��امل، مبزاي��ا خارقة، حيث ت�صتطي��ع التقاط 10 
ترليون��ات اإطار يف الثاني��ة الواحدة، ما يع��زز ت�صوير ال�صوء 
"ديل��ي مي��ل"  بتقني��ة العر���س البط��يء.  ووفق��ا ل�صحيف��ة 
الربيطاني��ة، ف��اإن الكام��را التي طورها باحث��ون من جامعة 
كيب��ك الكندي��ة ومعهد كاليفورني��ا للتقنية تفت��ح اآفاقا مهمة 
اأمام البحوث والتحاليل الطبية ور�صد بع�س اجلزئيات املهمة 
يف الطبيع��ة. ول تتج��اوز الهوات��ف الذكي��ة املوج��ودة خالل 
الوق��ت احل��ايل ع�رشات الإط��ارات يف الثانية الواح��دة، ويلجاأ 

امل�صتخدم��ون اإىل خا�صي��ة الإبط��اء يف العادة لأج��ل لتدقيق 
يف بع�س الأمور، التي ل ينتبهون اإليها اأثناء العر�س العادي. 
وتعتم��د هذه الكامرا على تقنية تعرُف ب�"الت�صوير امل�صغوط 
ذي ال�رشعة الفائقة"، مما ي�صاعد يف ر�صد نب�س ال�صوء ويظهر 
زواي��اه وه��و اأ�رشع ما يف الك��ون. ويقول العلم��اء اإن الكامرا 
الأ���رشع يف الع��امل ت�صتطيع ر�ص��د التفاع��الت ال�رشيعة، التي 
حت�ص��ل يف الطبيعة بني ال�صوء وامل��ادة وي�صتع�صي التقاطها 
يف الوق��ت احل��ايل. وا�صتع��ان الباحثون بكام��را بالغة الدقة 
يج��ري ا�صتخدامه��ا ع��ادة يف اأجه��زة "ال�صكان��ر" املتقدم��ة، 

ولذل��ك فاإن جزيئ��ات ال�صوء التي مت��ر اأمام الكام��را تتحول 
اإىل اإلكرتون��ات ميكن التقاطها واإخ�صاعه��ا للتحليل يف وقت 
لح��ق.  ولأن بع���س ع�ص��اق الت�صوير ق��د يبدون تف��اوؤل بهذا 
الإجن��از، فاإن��ه م��ن ال���رشوري اأن يتحل��وا بال�ص��رب اإذ يتعني 
عليه��م اأن ينتظروا �صن��وات اأو عقودا طويلة حتى يح�صلوا على 
ه��ذه العد�صة. وم��ن املرتقب اأن يجري ا�صتخ��دام هذه الكامرا 
ال�رشيع��ة يف جم��ال البح��وث والطب يف مرحل��ة اأوىل، بالنظر 
اإىل اجلهد الكبر الذي تطلبه تطويرها، فيما مل يك�صف بعد عن 

التكلفة املالية.

األته��ب وجهها من ح��رارة ال�صم�س وهي تلتف��ت ميينًا و�صماًل 
ومالم��ح اخلوف يختلط فيه الل��ون والدم، ت�صر فوق ال�صخور 
حافية القدمني بخطوات مثقلة يف طريق الالنهاية، فالهروب 

ل يحتاج مل�صار بل اىل ركن خاٍل من الذئاب والأفاعي.
تخط��ت م��رمي اأوىل عتب��ات اله��رب م��ع اأخويه��ا ال�صغري��ن 
خملف��ة ورائها جثة اأمه��ا التي كانت ت���رشخ و�صكني احلاكم 
يح��ز رقبتها وهي تق��ول: مرمي اأهربي.. �صال��ت دموعها وهي 
مت�ص��ي عل��ى ركام احلا�رش ب��ال هوية وب�صاع��ة امل�صهد يقتلع 
ال�صح��كات والأمل ويحول بني املا�ص��ي وامل�صتقبل، متذكرة 
الأه��ل والأحب��ة وذاك ال�صاب الر�صيق �صاح��ب الوجه امل�رشق 
كان يلتحف الأر�س لينال يوم اللقاء واخرون ذبحوا بال دم.

م��رمي ذات ال���17 ربيعًا جابت اجلبال بحث��ًا عن الأمان الذي 
طامل��ا افتقدت��ه بعد م��وت اأبيه��ا، كان��ت طفلة حتم��ل �صم�س 
احل��ب وحتلم بغ��ٍد الق��ادم ومل تع��رف معنى الأح��زان، كانت 
مرح��ة ترق�س مع فرا�صات ال�صباح مل تعل��م ان الزمن القادم 
رحل��ة وان الآتي الف زمان، مل تعي الك��ون بكربه وخفافي�س 
الظ��الم وقبور حف��رت قبل اأع��وام واأعوام. تاه��ت مرمي خلف 
ظالل الحالم واأخويه��ا ي�رشخان احلرمان، مل تخف خوفها 
وج�صده��ا يرتعد يف ال�صهول والوديان �صلت مت�صي دون وعي 
واأدراك اىل جه��ة مل يعرفها القا�ص��ي ول الداين، جفت ينابيع 
ال�ص��الل وهي ت�صر من هنا وهن��اك مت�صك بيديها ال�صغرتني 
اأ�صاب��ع تيب�صت للحنني واأج�صاد خرت لوقعة مل يكن لها مثيل 
يف ليل اأ�صود اأ�صبه بالأنني، مل تعلم ان املوت قرين وان املوج 
الأخ���رش اأ�صبح جحيم وغري��ب يقتحم الأب��واب كزلزال دون 
نذي��ر. ح��ل اللي��ل و�صكن��ت الأرواح ومازالت م��رمي ت�صر نحو 
املجه��ول بخط��ى مثقلة وهم��وم وح���رشات عل��ى اأرث �صاع 
كالباقي��ات و�رشاخ اليتام��ى والثكاىل من الن�ص��اء ل يفارق 
را�صه��ا.. اأرتع���س ج�صدها فج��اأة رغم ح��رارة ال�صيف الالهبة 
ح��ني توقفت اأنفا�س م��ن حولها وت�صاق��ط اأوراق الزمن معلنًا 
بداي��ة النهاية.. ت�صاءلت دقات قلبها وجفت دموع احلزن فال 
ج��دوى من امل�صر بعد مل�س الأر���س جل�صد اأهلكته احلكايات، 
فتمتم��ت بكلم��ات تع��ودت عل��ى غنائه��ا لخويه��ا ب�ص��وت 
مرجت��ف: مركب��ًا �صغر يدور وي��دور يف البح��ر الكبر..انزلوا 
ال�رشاع ال�صغر وا�صعلوا ال�صوء املنر..اىل حديقة املرح ن�صر.

وفاء الفتالوي

ك�صف��ت ت�رشيب��ات جديدة اأن �رشكة هواوي، ت�صتعد لإط��الق هاتف "بي 30 برو" العام 
املقبل، مبوا�صفات "ثورية"، �صتفوق تلك املتوفرة يف �صلفه "هواوي بي 20 برو".

وحقق��ت ه��واوي جناحا كبرا بف�صل هاتفه��ا الذكي "بي 20 ب��رو"، الذي جاء بثالث 
كام��رات، م��ن اأج��ل �ص��ور اأف�ص��ل، يف ظ��روف الإ�ص��اءة املنخف�ص��ة، بالإ�صافة اإىل 
تقري��ب ب�رشي اأك��رب 3x. وك�صف موقع "تي��ك كونفيجرا�صني" ع��ن موا�صفات الهاتف 
اجلدي��د، وال��ذي زّود بكامرا ثالثية ت�صبه تلك التي طرحتها هواوي يف " بي 20 برو"، 
بالإ�صاف��ة اإيل م�صت�صعر بدقة 40 ميغا بيك�ص��ل، وكامرتني بدقة 22 و12 ميغابك�صل 

على التوايل، وجميعها تدعم تقنية تثبيت ال�صورة.
و�صيك��ون اجله��از اجلديد اأي�صا جمه��زا ب�صا�صة عر���س AMOLED عالية الو�صوح 
On e 6.5 بو�صة، مع تقنية قارئ الب�صمات اأ�صفل ال�صا�صة، على غرار هاتف  قيا�س

Plus الذكي اجلديد.

ك�صف علماء �صينيون، موؤخرا، تقنية طبية تتيح الإجناب دون حاجة اإىل التزاوج والذكور، 
لكن هذه الطريقة "املثرة" جرى جتريبها على الفئران فقط حتى الآن. وبح�صب ما نقلت 
جمل��ة "�صيل �صتي��م �صيل" الطبية، ف��اإن التقنية اعتم��دت على الهند�ص��ة الوراثية فاأخذت 
احلم���س النووي من فاأر )اأنثى( وخالي��ا جذعية من اأنثى اأخرى ثم مت اإخ�صاب البوي�صة 
ع��رب عملية ت�صمى "حتري��ر اجلينات"، ويف نتيجة مده�صة، ولدت فئ��ران �صليمة ومعافاة 
من جراء هذه التقنية، وا�صتطاعت اأن تعي�س ب�صورة عادية. ف�صال عن ذلك، حاول الفريق 
العلم��ي اأن يح�ص��ل على مولود م��ن فاأرين ذكرين فلم يعي�صا �ص��وى يومني فقط ثم نفقا، 
وت�ص��كل ه��ذه النتيجة خال�ص��ة �صادمة، فاملع��روف اأن الثدييات تتوال��د فقط عن طريق 
العالق��ة اجلن�صي��ة. ويو�ص��ح الباحث الطبي ال�صين��ي، كي زهو، وهو اأح��د امل�صاركني يف 
الدرا�ص��ة، اأن بع���س احليوان��ات ت�صتطيع التوالد م��ن خالل عالقة مع �رشي��ك من اجلن�س 
نف�صه، لكن ذلك يحدث لدى الأ�صماك والربمائيات اأما الثدييات فو�صعها خمتلف متاما.

علماءفيسبوك هاتف

 
الليلة،  تلك  يف  للنهر  املحاذي  املقهى  يف  كان  من  جميع   
الثانية من عمرها، وحتمل طفاًل  "ق�صمت" جتّر طفلة يف  راأى 
قبل  فيه  ب�صغارها  تقذف  ثم  النهر.  باجتاه  ومت�صي  ر�صيعًا، 
اأ�صباب  عرف  اأحد  ل  منتحرة.  الأخ��رى  هي  نف�صها  ترمي  اأن 
هذا الفعل، ول نحن اأي�صًا، وهذا ما يجعلنا نكمل قراءة رواية 
اأمام  بنا  فاإذ  النداوي"،  "حوراء  العراقية  للكاتبة  "ق�صمت" 
حكاية تروي تاريخ اأ�رشة من الكرد الفيليني يف مدينة بغداد، 
على امتداد �صتني عامًا. والكرد الفيلية هم من �صكان املناطق 
ال�صيعي.  باملذهب  ويدينون  واإي���ران،  العراق  يف  احل��دودي��ة 
املاأ�صاة، وحزنها. ومن خالل �رشد  العائلة �صطوة هذه  تعي�س 
اأفراد  العزاء وما يجري فيها، تتنا�صل حكايات  اأيام  تفا�صيل 
الوايل متجهًا  الذي هرب من  الأكرب  اجلد  اإىل  الأ�رشة، و�صوًل 
له، واأ�صبح من الأكراد العراقيني  اإىل بغداد، واتخذها م�صتقراً 

بعد اأن انق�صم قومه اإىل ن�صفني، ن�صف عراقي ون�صف اإيراين، 
واأ�ص�س دولة  الذاتي،  "ر�صا بهلوي" باحلكم  ال�صاه  اأطاح  حني 
اإيران، �صامًا اإليها اإقليم "لور�صتان". "ورغم هذه الفو�صى التي 
مزقت ملته اإل اأن املاّل مل يكن يفكر كثراً يف ال�صيا�صات التي 
اأجيال  �صتحلم  مثلما  يحلم  مل  فهو  ن�صفني.  اإىل  قومه  �صطرت 
التخل�س  بغية  النف�صال  اأو  الذاتي  احلكم  بفكرة  بعده  من 
تقا�صمتهما  وقد  بهم  �صيلحقان  اللذين  والتع�صف  الظلم  من 
التي  القومية  دولتان، كٌل حتاول توطينهم وتغيرهم بح�صب 
تنادي بها". تقّدم الرواية عدداً من ال�صخ�صيات الالفتة، ومن 
بالنظافة،  املهوو�صة  "بري"  هناك  الكثرة،  ال�صخ�صيات  هذه 
الأطوار  غريبة  املراأة  "�صازي"  من  تزوج  الذي  العم  و"ر�صا" 
فعلة  تكرار  اإىل  النهاية  يف  دفعته  والتي  الطباع،  و�صعبة 
�صخ�صية  فهي  الأبرز  ال�صخ�صية  اأما  منتحراً.  فمات  "ق�صمت"، 
ومتنبئًا،  للغيب،  قارئًا  واأ�صبح  املوت  من  عاد  الذي  "بركة" 
وكان كل من يريد معرفة �صيء يف امل�صتقبل يلجاأ اإىل نبوءاته. 

ول�"بركة" حكاية تتك�صف رويداً رويداً على امتداد ال�رشد. تق�صم 
منها  الأول  يف  تروي  اأق�صام،  ثالثة  اإىل  روايتها  "النداوي" 
عي�س هذه الأ�رشة الكردية يف بغداد، قبل اأن يتم تهجرهم بعد 
و�صول حزب البعث العراقي اإىل ال�صلطة، بذريعة اأنهم ينتمون 

اإىل اإيران.
اأبناء  الثاين فترتك ال�رشد لثالث �صخ�صيات هم  الق�صم  اأما يف 
اجليل الثاين الذين اأ�صبحوا م�صتتني يف بقاع الأر�س، ولعل ما 
يكتبه "لوؤي" يف الف�صل اخلا�س به، هو الأكرث تعبراً عن هذه 
املاأ�صاة التي وجد قومه اأنف�صهم فيها، بعد اأن طردوا من بالد 

اأح�صوا بالنتماء اإليها، لكن ال�صلطة اعتربت ولءهم لبلٍد اآخر.
اأزيد من خم�صة  هكذا، تروي الكاتبة يف هذين الق�صمني �صرة 
و�صرة  الثالثة،  باأجيالها  العائلة  حياة  من  عامًا  وخم�صني 
�صتاتها وتهجرها، قبل اأن تعود يف الق�صم الثالث والأخر اإىل 
2004 بعد �صقوط بغداد،  �صنتني مف�صليتني: الأوىل هي �صنة 
 1950 عام  هي  والثانية  اإليها،  العائلة  اأفراد  بع�س  وعودة 

اإىل الأيام القليلة التي �صبقت  التي بداأت الرواية بها، وحتديداً 
حادثة النتحار.

على الرغم من اأن وجودها الفعلي ينتهي مع ال�صفحات الأوىل، 
اإل اأن طيف "ق�صمت" يظل حا�رشاً على امتداد العمل، بل يبدو 

وكاأنه يحر�س اأفراد العائلة ويوّجه م�صائرهم.
"ق�صمت" يف حلظة مهمة  راأت طيف  الرواية  �صخ�صية يف  كل 
من حياتها، وعرفتها، �صواء كانت بلبا�صها الكردي الفاقع على 
قمة جبل، اأو بثوب اأحمر بني املتظاهرين يف اإيران، اأو خارجة 

من ماء دجلة تبت�صم!
مواليد  من  عراقية  كاتبة  هي  النداوي،  حوراء  الرواية  موؤلفة 
"حتت  لندن.  يف  حاليًا  وتعي�س  الدمنارك  يف  ن�صاأت   ،1984
جلائزة  الطويلة  القائمة  اإىل  و�صلت  التي  كوبنهاجن"  �صماء 
"ق�صمت"  اأما  الأوىل،  2012 هي روايتها  العربية عام  البوكر 
من�صورات  من   ،)304 �صفحاتها  )عدد  الثانية  روايتها  فهي 

اجلمل/ بغداد e بروت، الطبعة الأوىل: 2018.

بقلم / الشيخ عبد الهادي الدراجي 

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذا الي��وم ع��ن نقا�ص��ات حامي��ة و 
�رشاع��ات وخالف��ات، علي��ك اأن ت�صغ��ي اإىل وجه��ات 
نظ��ر الآخري��ن. عاطفي��ًا: تواجه �صعوب��ة يف التعاطي 
مع حبيب��ك وت�صكو برودته وقّلة تفهّم��ه، لكّن الأمر لن 

ي�صل بك 

�صحي��ًا: الأخطار املحدق��ة ب�صحتك مل تزول بعد ولكن يف 
حال اأي ا�صطراب ج�صدي فاإن حيويتك وقدرتك على اإزالة 
ال�صح��م �صتجعالنك تتخطى ذلك ب�رشعة.   مهنيًا: يوم جيد 
ملبا���رشة مفاو�ص��ات مهم��ة اأو لعق��د لق��اء والتو�صل اإىل 
اتف��اق، تدعم��ك الأقدار ولو اأنك ما زل��ت تعي�س �صخبا يف 

حياتك املهنية.

مهنيًا: يبدو الرتب��اك وا�صحًا يف ت�رشفاتك، فحاول 
اأن تكون اأكرث هدوءاً لتحقق اأهدافك.

عاطفي��ًا: ق��د جت��د نف�ص��ك يف م��اأزق مفاج��ئ ب�صب��ب 
عدائتي��ك جت��اه ال�رشي��ك، وهذا ق��د يدفع��ه اإىل احل�صم 

�رشيعًا.

مهني��ًا: �ص��وء تفاهم مع بع���س املحي��ط اأو بلبلة ب�صبب 
و�ص��ع مهن��ي ورمب��ا يجعل��ك تكت�ص��ف بع���س الأع��داء 
املتخف��ني وراء �صت��ار احل��ب والت��ودد. عاطفي��ًا: تعالج 
الق�صايا العاطفية بال خوف اأو تردد وت�صاهم يف اإحالل 

ال�صالم وتقريب وجهات النظر بعد التباين.

مهنيًا: ت�صعر ب�صغوط، لكنك ل تنجح يف حتديد �صببها، 
حاف��ظ على م�صاعرك، ول تعّر�س نف�صك حلكم الآخرين 
علي��ك. عاطفي��ًا: جت��د عن��د ال�رشي��ك مزيداً م��ن الدفء 
واحلن��ان والعاطف��ة اجليا�ص��ة، ا�صتفد م��ن طيبته لئال 

تدفع الثمن لحقًا.

مهني��ًا: حت�ص��ل عل��ى فر�ص��ة ثمينة لتح�ص��ني موقعك 
واإب��راز مواهب��ك وقدرات��ك املهني��ة الت��ي تتمت��ع بها 
لك��ن مل يتح لك تفجرها يف ال�صاب��ق. عاطفيًا: طريقة 
التعب��ر التي تعتمدها اأخراً، تدفع ال�رشيك اإىل التقرب 

منك اأكرث فاأكرث، و�صتالحظ ذلك قريبًا.

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهنيًا: اأعِط اأف�صل ما لديك لأّن الظروف تخترب قدراتك 
وه��ي ل تريد اإ�صعاف��ك! ل ت�صمح للمعنويات بالرتاجع 
حّت��ى ل��و �صعرت بتع��ب اأو باإعياء. عاطفي��ًا: حماولت 
ال�رشي��ك لفر�س راأيه عليك، ل��ن ت�صاعد يف حل الأمور، 

بل تزيدها تعقيداً وتعميق الهوة بينكما،

مهني��ًا: ت�ص��ر الأمور ب�ص��كل جيد وم�صتقي��م، فاإذا كنت 
تفك��ر يف اإط��الق م���رشوع اأو القيام بخط��وة مهمة فال 
تتاأخ��ر لأن حظ��وظ النجاح اأقوى الي��وم. عاطفيًا: يوم 
منا�ص��ب للقي��ام بعم��ل يتطّل��ب تعاون��ًا م��ع ال�رشي��ك، 

ويكون على اأمّت ال�صتعداد للتعاون اإىل اأق�صى حد.

مهني��ًا: حت�صل على معلومات مفي��دة، تدقق يف بع�س 
ي بع���س احلقائق، وتقود  التفا�صي��ل، وق��د تعود لتق�صّ
م�ص��رة ناجحة وترفع اإىل الأعل��ى. عاطفيًا: اإتبع قلبك 
وحد�صك ووحيك، القلب مليء بجديد هذا اليوم ومينحك 

قوة و�صعوراً بالنفوذ.

مهني��ًا: يهّدد هذا اليوم ببع���س الرتاجع يف الأعمال اأو 
بف�ص��ح الأمور التي حتر�س على �رشيتها، ولكنك ت�صعد 

بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غر تقليدية.
عاطفي��ًا: الو�ص��ع ي�صك��و بهتان��ًا اأو جم��وداً اأو جف��اء، 

بانتظارك انقبا�س عاطفي لكنه �رشعان ما يزول 

للمعنوي��ات  ت�صم��ح  ول  لل�صغ��وط  ت�صت�صل��م  ل  مهني��ًا: 
بالرتاجع حّتى لو واجهت الكثر من امل�صاكل.

عاطفي��ًا: ل تقح��م نف�ص��ك يف م�صاكل م��ع ال�رشيك، وهو 
يلجاأ اإليك طالبًا منك الوقوف اإىل جانبه، فال تخذله.

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذا اليوم ع��ن �ص��وؤون مالي��ة ومهنية 
طارئة، واأخبار تخ�ّس اأحد الأ�صخا�س الذي ي�صغل مركزاً 
مهّم��ًا، فيوؤثر الأمر فيك. عاطفيًا: يح��ذرك هذا اليوم من 
م�ص��ادة مع ال�رشي��ك اأو من غ��رة ميار�صها وتك��ون اأنت 
�صببه��ا، وت�صع��ر باأّنك م�صيط��ر على الأو�ص��اع العاطفية 

وعلى م�صاعرك.

متقاطعة كلمات

o حيوان �صغري  1 مدينة رو�ص����ية تعر�صت لكارثة نووية 
يتحمل العط�ش اأكرث من اجلمل

o مكان ذو �صقف خفيف التقاء  الدولة  2   له عالقة براأ�ش 
ال�صم�ش

3 دولة يف و�صط اآ�صيا فيها اأطول �صد يف العامل واأكرث من 
م�صلمون �صكانها  من   80%

ما مو�صزع  يف  االأمر  اختالط   4
بناء اجلامع واجلامعة  o توجد عادة يف  5 خ�صلة ح�صنة 

واأحيانا الربملان
االأبنية بيا�ش  يف  تدخل  مادة   o امليناء  يف  توقف   6

7 جتدها يف البحر وقد حتتوي على ما يتخذ كمجوهرات
عبودية  o غ�صيم   o الطريق  جانب  يف  ارتفاع   8

مت�صابهان  o احرتام  وذات  خا�صة  مكانة  ذو   9
للمعلومات قر�ش   o برية  حياة  يحوي  مفتوح  10مكان 

املدينة يف  ال�صيارات  حركة  تنظيم  �صلك  يف  ع�صكري   1
 o ال�ص����ينما امل�صرية  اإجرامية يف  ن�ص����ائية  2 �صخ�ص����ية 

يا�صني o من اخلروف
اأمريكا قنبلة  القت عليها  3 مدينة من مدينتني يابانيتني 

نووية
4 ا�ص����لوب اأو اأداة لتحقي����ق غر�����ش م����ا o بداية �ص����وء 

النهار
بي خا�ش   o كثري   o )مبعرثة(  �صغري  كتاب   5

االإعالم �صناعة  يف  العاملون  عليه  يت�صابق  ما   6
اقعد  o معاتبة   7

8 حا�ص����ة من احلوا�ش غ����ري العادية يف معرفة ما خلف 
االأ�صياء الظاهرة

االأ�ص����ل  ا�ص����تخدمه يف  o م�ص����حوق متفج����ر  9لل�ص����وؤال 
ال�صينيون

o فعل مبعنى جتعله قويا 10ذات حركة خفيفة وجمال 

عموديًا اأفقيًا


