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الكذب يتسبب بانكماش األنف

الرمز االستعاري وتصعيد التكنيك الشعري في )بستان الليل(

ما العمر المثالي لحمل المرأة؟ دراسة 
تكشف "الفترة الذهبية"

تغيير تاريخي.. البشرية تستغني عن "الكيلوغرام" كما نعرفه

شات يطلق خاصية جديدة بشأن 
حفظ و"جمع" الصور

"خفية" في تطبيق واتساب.. 
تعرف إليها

 ق��د تكون ق�س��ة بينوكيو جم��رد ق�سة خيالية للأطف��ال، لكن العلم��اء الإ�سبان يف 
جامع��ة غرناط��ة قاموا موؤخراً بالتحقيق يف ما ي�سمى ب��� "تاأثري بينوكيو" ووجدوا 
اأن اأنوفن��ا ل تنمو عندما نكذب، ولكنها تتقل�ص. طور الدكتور اإمييليو غوميز ميلن 
وفريق��ه، طريقة مبتكرة لك�سف الكذب عرب ا�ستخ��دام الت�سوير احلراري، ووجدوا اأن 
الأ�سخا���ص الذين مت اختب��ار هذه الطريقة عليهم، انخف�ست درج��ة حرارة اأطرافهم 
ب�س��كل ملحوظ، بينما ارتفعت درجة حرارة اجلبني لديهم مبقدار 1.5 درجة مئوية. 
ووجد العلماء اأي�سًا اأن درجة حرارة الأنف انخف�ست لدى الأ�سخا�ص الذين خ�سعوا 
للتجرب��ة، الأم��ر ال��ذي اأدى اإىل تقل���ص اأنوفهم بن�سب��ة �سئيلة، ل ميك��ن ملحظتها 
بالع��ني املج��ردة. وق��د خ�س��ع للدرا�س��ة 60 طالب��ًا مت فح�سه��م بتقني��ة الت�سوير 
احل��راري، ومتثل��ت مهمتهم يف اإجراء مكامل��ة هاتفية ملدة 4 دقائ��ق مع معارفهم 

و�رسد العديد من الأكاذيب عليهم، 

اأ�سح��ى �س��ن الإجناب ل��دى الن�س��اء يتاأخ��ر اأكرث 
فاأك��رث خ��لل الوقت احل��ايل، بالنظ��ر اإىل عوامل 
عدة مث��ل، درا�سة امل��راأة وعملها و�س��ط حتذيرات 
م��ن تداعيات ه��ذا الأمر على الو�س��ع ال�سكاين يف 

عدد من البلدان.
ف��اإن  الربيطاني��ة،  اخل�سوب��ة  جمعي��ة  وبح�س��ب 
خ�سوب��ة امل��راأة تبل��غ ذروتها يف �س��ن معينة ثم 
تب��داأ يف الرتاج��ع اإىل اأن ت��زول نهائي��ا يف اأواخر 

الثلثينيات اأو بداية الأربعينيات من العمر.
وتولد املراأة مبا يقارب مليوين بوي�سة، ثم ت�رسع 
هذه الأج�س��ام يف الن�سج اأثناء البلوغ، لكن العدد 
يرتاجع ب�سكل تدريجي اإىل اأن يهبط لنحو 25 األف 

بوي�سة فقط يف �سن ال�سابعة والثلثني.
ول يقف ال�رسر عند تراجع العدد فقط، فبوي�سات 
املراأة التي تقدمت يف العمر تعاين ترديا ملحوظا 
يف جودته��ا، وهو ما يعن��ي م�سكلت حمتملة يف 

احلمل والإجناب.
وتبعا لإر�سادات معهد ماركي�ص، فاإن اأف�سل فرتة 
عمرية ميكن اأن حتمل فيها املراأة ترتاوح بني 21 
و28 �سنة، اأم��ا بعد الثلثني فاحتمال احلمل يقل 

�سيئا ف�سيئا لدى الن�ساء.
وك�سف��ت درا�س��ة املعه��د، اأن 82 يف املئ��ة م��ن 
الن�س��اء اللئ��ي ت��رتاوح اأعمارهن ب��ني 35 و39 

�سنة يحملن يف غ�سون عام واحد.
اأما و�سط الن�ساء اللئي ما تزال اأعمارهن بني 27 
و34 �سن��ة فيح�سل احلمل بن�سب��ة اأعلى ت�سل اإىل 

86 يف املئة.
العام��ل  لي���ص  العم��ر  اأن  الباحث��ون،  ويو�س��ح   
الوحي��د الذي يوؤثر على اخل�سوب��ة؛ ففي كثري من 
الأحي��ان حتم��ل امل��راأة املتقدم��ة يف العم��ر بعد 
تخطي الثلث��ني بينما تواجه املراأة الأ�سغر عمرا 

م�سكلت يف اخل�سوبة ب�سبب م�سكلت ع�سوية.

�سيك��ون العلم��اء، اجلمع��ة، عل��ى موعد م��ع اإجناز م��ن النوع 
"الثقيل" حينما يجتمع ممثلو اأكرث من 60 دولة يف فري�ساي 
بفرن�س��ا، للموافقة على تعريف جدي��د للكيلوغرام. فمنذ القرن 
التا�س��ع ع�رس، ا�ستن��د العلماء اإىل تعريفهم للوح��دة الأ�سا�سية 
للكتلة على ج�سم م��ادي وهي اأ�سطوانة م�سمتة م�سنوعة من 
البلتيني��وم والإيري��دوم مو�سوعة يف قب��و مغلق يف املكتب 

الدويل للأوزان واملقايي�ص )BIPM( يف �سيفر بفرن�سا.
املعياري��ة  الأ�سطوان��ة  ه��ذه  ف��اإن  العلم��اء،  اإىل  وبالن�سب��ة 
املح��ددة لوزن الكيلوغرام، التي ي�سل قطرها اإىل 39 ميلمرتا 

وارتفاعها 39 ميليمرتا اأي�سا، قد ينق�ص وزنها بعد اأن تخ�رس 
ذرات م��ع الزم��ن اأو رمب��ا تتحطم ع��ن طريق ال�سدف��ة اأو لأي 
�سب��ب من الأ�سباب. ومع ت�سويت يوم اجلمعة ، �سيعيد العلماء 
تعري��ف الكيلوغرام للقرن الواح��د والع�رسين من خلل ربطه 
بخا�سي��ة اأ�سا�سي��ة للك��ون، وهي قيم��ة �سغ��رية ودقيقة من 
الفيزي��اء الكمي��ة معروف��ة با�سم الثاب��ت احل�ساب��ي اأو "ثابت 
بلنك" والتي ت�س��ف اأ�سغر وحدة ممكنة من الطاقة. وبف�سل 
اكت�ساف األربت اأين�ستاين بارتباط الطاقة والكتلة، فاإن حتديد 
مقدار الطاقة يف هذه الوحدة بال�سبط ميكن اأن ي�سمح للعلماء 

بتعري��ف الكتلة م��ن حيث ثابت بلنك- وه��ي قيمة يجب اأن 
ت�سم��د عرب الف�ساء والوقت - بدًل من العتماد على اأ�سطوانة 

معدنية غري ثابتة.
واإعادة التعريف هي نتيجة ل�سعي عاملي طوال عقود لقيا�ص 
ثاب��ت بلنك بدقة بالق��در الكايف بحيث ت�سم��د القيمة اأمام 
التدقي��ق العلم��ي. وعل��ى الرغ��م م��ن اأن الكيلوغ��رام املحدد 
حديًث��ا لن يوؤثر على امليزان الذي ن�ستخدمه لقيا�ص وزننا اأو 
الأ�سي��اء التي ن�سرتيها، اإل اأنه �سيك��ون لديه تطبيقات عملية 

يف الأبحاث وال�سناعات التي تعتمد على القيا�ص الدقيق.

ي�ستع��د تطبيق "�سناب �سات" لطرح خا�سية جدي��دة "للأ�سدقاء"، اإذ �سي�سبح باإمكان 
الأ�سخا�ص حفظ ال�سور ومقاطع الفيديو والروابط، لفرتة طويلة ويف مكان واحد.

 وكان تطبي��ق �سن��اب �سات قد متيز وحظي ب�سعبية كبرية يف بدايته، انطلقا من فكرة 
اأن الأ�سخا���ص ميكنهم اإر�سال ال�سور والفيديوه��ات والر�سائل، دون القلق من اإمكانية 

حفظها على الهاتف.
وم��ع م��رور الوق��ت، اأتاح التطبي��ق للنا�ص حف��ظ الأ�سياء الت��ي يتلقونه��ا، ولكن داخل 
املحادث��ة نف�سه��ا، مع علم املر�سل اأنه مت حفظها كون الأ�سياء التي يتم حفظها تتحول 

اإىل اللون الرمادي داخل املحادثة.
وم��ع خا�سي��ة "ملف الأ�سدق��اء" اجلديدة، �سي�سب��ح باإمكان الأ�سخا���ص حفظ ال�سور 
ومقاط��ع الفيديو وغريها يف م��كان واحد خارج املحادثة، لي�سب��ح باإمكانهم العودة 

اإليها متى اأرادوا والطلع على "طبيعة علقاتهم املقربة مع اأ�سدقائهم".

يع��د "وات�س��اب" واح��دا من اأك��رث تطبيق��ات الرتا�سل عرب الإنرتن��ت �سعبي��ة يف العامل، اإذ 
ي�ستخدم��ه �سهري��ا نحو 1.5 مليار م�س��رتك، ولكن بالرغم من �سهول��ة ا�ستخدام التطبيق، 

فاإن هناك العديد من املزايا التي يوفرها، ويجهلها كثري من امل�ستخدمني.
وذك��ر موقع "�س��ي اإن اإي تي" التقني، عددا من اخلدمات املفي��دة التي ميكن مل�ستخدمي 
"وات�ساب" ال�ستفادة منها: اإن دخلت اإىل ال�سينما اأو اجتماع مهم، فبمقدورك ال�ستفادة 
م��ن خا�سية جع��ل وات�ساب يف الو�س��ع ال�سامت، بالنقر مطول عل��ى املحادثة، ومن ثم 
اأيقون��ة مك��رب ال�سوت يف اأعل��ى ال�سا�سة. وتتيح هواتف اآيفون ال�ستف��ادة من هذه امليزة 

.Mute بالنقر على جهة الت�سال اأو املجموعة من ثم
مل��ن ي��ود األ يعرف اأ�سدق��اوؤه اآخر ظهور ل��ه، افتح )اإع��دادات- ح�س��اب- ال�رسية- اآخر 
ظه��ور(، ويوفر وات�ساب 3 خيارات هي اإخفاء الظه��ور للجميع، وجلهات الت�سال، وعدم 

الإخفاء.

مزايا  :دراسة سناب

الن�سانية  املحفزات  يتعاطى  خطاب  ال�سعري  الن�ص 
تاأثريها  حتقق  تعبريية  وق��وى  جدلية  ع��لق��ات  ع��رب 
لذاكرة  امل�ستفزة  اجلمالية  اللم�سة  بخلق  ال��وج��داين 
واملنفعة  املتعة  املتلقي)امل�ستهلك(املت�سائلة..لتحقيق 
املجموعة  وبا�ستح�سار  والبداع..  اخللق  على  الباعثني 
تراكيب  بيا�ساتها  و�سمت  التي  الليل(  ال�سعرية)ب�ستان 
دار  ال�ساعر كاظم مزهر وا�سهمت  انتجتها ذهنية  جملية 
امل يف ن�رسها وانت�سارها/2015.. وهي ت�سع بني يدي 
تناجيها  التي  مبكوناتها  الليلية  الطبيعة  عوامل  متلقيها 
على  القائمة  الذاتية  مكنوناتها  ع��ن  امل��ع��ربة  ال���روح 
الح�سا�ص بوقع الكلمات من حيث)�سكلها و�سداها ل من 

حيث املعنى(على حد تعبري �سارتر.. الليل
مر�ساة لبحار النهار

الليل مراآة كما �سئت تدار
اياك ان تبدي ان�سطارك

فالروؤى ع�سف
حلظة  على  القاب�سة  ال�سور  تلحق  من  يتاأثث  فالن�ص 
على  الن��ف��ت��اح  املنتج)ال�ساعر(  ميكن  مم��ا  الن��ف��ع��ال 
ح�سور  يتطلب  ال��ذي  ال�سيمي  الب�رسي  ال�رسد  تقنيات 
ال�ستغناء  عن  وانفعالته..ف�سل  لفعله  احلا�سن  املكان 
الرمز  بتوظيف  الو�سفية  وال�ستطرادات  التفا�سيل  عن 
على  امل�سفية  البلغية)جماز/ا�ستعارة..(  وال�ساليب 
الن�ص عمقه الفكري وبعده اجلمايل الذي يتجلى ب�سوره 
عنه  يك�سف  ان�ساين  وموقف  اجتماعية  قيمة  كونها  يف 
بتوظيفه)الليل( ذات��ه  يف  تختلج  عاطفة  عرب  ال�ساعر 
ويجعل  �سوره  منها  ي�ستوحي  التي  الكونية  الظاهرة 
اىل  اجلمال..ا�سافة  قيم  فيه  يبتغي  ومعبدا  ملذا  منه 
الكلي  الت�سكيل  حتت�سن  مو�سوعية  بوؤرة  منه  يجعل  انه 
التي  الرئي�سة  بعنواناته الفرعية امل�سافة لعتبة العنوان 
هي اليقونة املانحة للن�ص هويته التي حدد دورها)ليو 
هوك( يف)ال�ستثارة والختزال..(املنتزعة من روح الن�ص 
الوجداين  للبعد  املحقق  ال��دليل  احلقل  �سمن  املندرج 
زارع  ل�سجاره  لي�ص  الليل؟/  ب�ستان  ترى  والفكري)هل 
والظاهرة  امل��وازي  الن�ص  اله��داء  اىل  ا�سافة  �سواك..( 
الذي  التاريخي  بامتدادها  املتميزة  والفكرية  الثقافية 
الرتكيبية  البنية  م�ستوى  على  �سكلت  املعنى..اذ  يوؤطر 

واملعمارية ن�سا ق�سريا..
اىل بهائه وهو ي�رس اجلال�سني

بحكايات ريفه املقد�ص
اىل حلن حنجرته

وهو يطرد عن اوتارها بقايا دخان
اىل انامله البارعة

وهي تبدد وجع احل�سار يف لفافة تبغ
اىل راحل يف �سبح هاديء
ابي نقيا عا�ص..نقيا م�سى 

فالتوطئة وانتهاء ب� )ليل بليل( وحت�سيل حا�سل:
ما الليل ال غروب ال�سم�ص

الغروب لي�ص ال غياب ال�سوء
كل ذلك لن الر�ص تدور..

للتعبري عن انفعالت ال�ساعر ومواقفه..كونه يجيد العزف 
ينطلق  ايقاعا  ليخلق  وا�ساريا  روحيا  الليل  اوتار  على 

اللفظي.. التكرار  من بني ثنايا الرتاكيب اجلملية وتقنية 
والدللة  ال�سوتي  والنمط  التوكيد  على  ال��دال  ال�سلوب 
م�ساعره  عن  ال�ساعر  يعلن  خللها  من  التي  النف�سية 
قيم  عن  معرب  ا�ستعاري  رمز  كونه  عن  املكبوتة..ف�سل 

غام�سة ت�سهم يف ت�سعيد التكنيك ال�سعري..اذ فيه ت�سمو 
ت�ستمد دفقها ومنوها  روؤيا  اىل  ال�سورة  التجربة بتحول 
بني  ما  جتمع  بتوليفة  واملو�سوعية  الذاتية  الذاكرة  من 

الواقعي والتخييلي..
ايها الليل

يا �سندوق اخليانة املزجج بالكتمان
لنك �سعار مباح و�سميك

تتدىل املواعيد املزنرة باخل�سبة
من هامة �سمتك اىل اخم�ص ال�سقوط

م�سهدا  بو�سفها  ال�سورة  خطاب  على  ي�ستغل  فال�ساعر 
ب�رسيا مرئيا لتحقيق املتعة اجلمالية املنبثقة من بني 
وان�سياب  بتدفق  الوجدان  تخاطب  لغة  عرب  الن�ص  ثنايا 
لفظي ميتاز بعباراته املكثفة..املوجزة..مع اعتماد ا�سلوب 
الرتاكم الدليل للمتناق�سات احلا�سلة داخل ن�سيج الن�ص 
امل�سبع بقدرته التعبريية �سمن حدود الزمكانية من جهة 
العتبة  النف�سية من جهة اخرى..ابتداء من  وتاأثري احلالة 
اتخذه  الذي  الرمز  ايحاءات)الليل(  من  املنتزعة  الوىل 
ال�سعرية بلغة حمت�سدة  ال�ساعر �سفرة للك�سف عن املعامل 
ال�سيئية  باملوجودات  ازدحمت  التي  املرئية  بال�سور 
ال��ذات  اع��م��اق  يف  �سياحته  خ��لل  م��ن  للجدل  امل��ث��رية 
الن�سانية با�سفاء م�سحة درامية وتوظيف لغة م�ستنبطة 
من ن�سق روؤيوي..وجداين..على وفق حلمية الذات ال�ساعرة 
وال�سلوكي..باعتماد  النف�سي  البعد  لتحقيق  وتوجهاتها 
بتاأثري  املرتاكمة  الزمنية  احلركة  كالنداء  فنية  تقنيات 
مرتابط  كثيفا  املنتج)ال�ساعر(تراكما  وجدان  يف  ال�سور 
وت�سكيلية  تعبريية  و�سيلة  يعد  الذي  الوحدات..والتنقيط 
الذي  عنه(  القول)امل�سكوت  من  للمحذوف  ت�سري  جمالية 
الن�سي  امل�سمون  امل�ستهلك)املتلقي(ا�ستيعاب  ي�ستدعي 
والوقوف على الدفق الفكري للمنتج ومن ثم امل�ساركة يف 
املء البيا�سات الن�سية..ف�سل عن الرمز الداة الفكرية 
للتعبري عن قيم غام�سة لغر�ص ت�سعيد التكنيك ال�سعري..

و�سمو التجربة ال�سعرية..
مذنب انت

مبا ارتكبت من حكايات
وان كان كلم الليل                           ل يثبت للود �سهادة 
الفكرية  اللمحة  قوامه  ا�سا�ص جمايل  يقوم على  فالن�ص 
تبليغ  و�سيلة  ت�سكل  بلغة  نف�سية  حالة  عن  تك�سف  التي 
تفجري  على  ال�ساعر  يعمل  والتي  ذاتها  حد  يف  وغاية 
وظيفتها  يك�سف عن  والنزياحية كي  اليحائية  قدرتها 
اجلمالية من خلل توظيفه للرمز ال�ساري الذي يتحول 
يف الن�ص من الوعي الب�رسي على حد تعبريد.ج.لورن�ص 
اىل وعي ذهني..كونه ميتلك قدرة ايحائية ملا له من بعد 
فكري ونف�سي خالق للعمق الت�سويري امل�سبع باملفارقة 

ال�سلوبية…
بلغة  نف�سية  درام��ا  �سكلت  ن�سو�سا  ال�ساعر  قدم  وبذلك 
م�سحونة بايحاءاتها ومت�سفة مب�ستويني لغويني:اولهما 
خلل  من  وتراكيبها  اللغة  مع  يتعامل  خارجي  م�ستوى 
يتفاعل  داخلي  م�ستوى  املعجمية..وثانيهما  مدلولتها 
ات�ساق  ع��رب  ج��دي��دة  موحيات  ليخلق  الل��ف��اظ  وظ��لل 

العبارة ..

بغداد -  الجورنال
الجزء الثاني 

مهني��ًا: يجعلك هذا اليوم ترّكز على حياتك املهنية، وت�سع 
خمّططات جديدة وتنفتح اأمامك بع�ص البواب، وتعرّب عن 
رغبات��ك عاطفيًا: قد ُتتاح لك فر���ص ا�ستثنائية هذا اليوم، 
وعلقت��ك مميزة مع اجلن�ص الآخ��ر، وحت�سن الت�رسف معه 

يف خمتلف الظروف

مهني��ًا: قرارات مهم��ة قد تغري جمرى حيات��ك على نحو 
مفاج��ئ، ل��ذا عليك اأن تك��ون م�ستعداً ل��كل جديد يف هذا 
الإط��ار عاطفيًا: ك��رثة ان�سغالتك تبعدك عن ال�رسيك اإىل 
حد كبري، وهذا قد اأ�سبح مزعجًا له ب�سبب غيابك املتكرر 

وعليك اإيجاد حّل �رسيع

مهني��ًا: مزاج��ك املتقلب ل��ن ي�ساعدك كث��رياً، لذا 
عليك تبديل اأولوياتك لبلوغ اأهدافك التي حددتها 
لنف�س��ك عاطفي��ًا: علي��ك اأن تك��ون �رسيح��ًا م��ع 
ال�رسي��ك، لأّن احلقيق��ة �ستظه��ر عاج��ًل اأم اآجًل، 
وبناء على ذلك تتخذ القرار املنا�سب 

ب�ساأن علقتك به

مهني��ًا: يجعلك هذا اليوم تفكر يف ق�سية مالية تتعلق 
باأ�سه��م اأو م�ستندات اأو �سمان��ات اأو عائدات م�سرتكة 
مع بع�ص الأطراف عاطفي��ًا: ل تدع املخاوف ت�سيطر 
علي��ك وب��ادر للتق��رب اإىل احلبي��ب قب��ل اأن تخ���رسه 

بلحظة، وعندها قل ت�ستطيع تعو�سه

جدي��د يلقي ال�سوء على عمل جماع��ي تقوم به وتنجح 
يف تنفي��ذ كل م�ساريع��ك الت��ي خطط��ت له��ا على مدى 
�سن��وات عاطفي��ًا: تع��رّب عن اآرائ��ك لل�رسي��ك، وتتاح لك 
فر�ص جّي��دة للتوا�سل معه، ورمب��ا تبحث ق�سية زواج 

لأحد اأفراد العائلة 

مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج اجلدي قد يجعلك اأمام خيار 
�سعب وم�ساعب �ستى وظروف طارئة تر�سخ حتت ثقلها 

عاطفي��ًا: تب��دو حتّركات��ك وحما�ست��ك يف اأوجه��ا، وتبدي 
ا�ستع��داداً للقي��ام باأم��ور م�ستحيلة لإر�س��اء ال�رسيك الذي 

تكن له حبًا عميقًا جداً

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهنيًا: التخطيط ال�سليم والروؤية امل�ستقبلية اجليدة، ل بد 
من اأن يوؤديا دوراً مهمًا واأكرث تطوراً يف حياتك

عاطفي��ًا: الرومان�سي��ة ه��ي الطري��ق الأ�سه��ل اإىل قل��ب 
ال�رسيك، فتذلل امل�ساعب مهما بلغ حجمها وتقربك منه

مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج اجلدي ي�سعك اأمام خيار مايل 
مه��م، قد تناق�ص الأمر مع جهة تبدي بع�ص الرتدد وابتعد عن 
املغامرات وحاف��ظ على املمتلكات عاطفيًا: تتلقى الكثري من 
الدعوات وق��د تلتقي خللها ال�سخ���ص املنا�سب للبدء بعلقة 

جديدة وجدية والتفكري يف الرتباط وال�ستقرار

مهنيًا: يب�رسك هذا اليوم باأخبار مفرحة ومفيدة جداً
عاطفيًا: مزيد من احلب والتطورات مع ال�رسيك

�سحي��ًا: اللتحاق باأحد الأندي��ة الريا�سية والقيام بحّمام 
بخار و�سونا يريحك كثري%  

مهني��ًا: يفتح اأمامك ه��ذا اليوم اأبواب��ًا مغلقة ويتيح 
بع���ص الفر�ص التي يج��ب اأن ت�ستغّله��ا، وخ�سو�سًا 
اأنك يف و�سع مريح عاطف يًا: الت�رسف مبزاجية مع 
ال�رسي��ك يدفعه اإىل البتعاد عن��ك وجتنبك تدريجيًا، 

حاول حت�سني تعاطيك معه

مهني��ًا: يح��ذرك ه��ذا الي��وم من ف�س��خ عق��د او ت�سارع 
الأح��داث ب�س��اأن بع�ص ال�رساكات الت��ي ي�سوبها بع�ص 
الغمو���ص عاطفي��ًا: تع��رّث بع���ص العلق��ات العاطفية 
وتراج��ع ع��ن ارتباط �سببه عل��ى الأرجح �س��وء تفاهم 

ب�سيط ا�ستجد وكبح فراملك

مهنيًا: فر�ص ا�ستثنائية لل�سفر والتوا�سل مع بع�ص 
الأط��راف اخلارجي��ة، اأو للق��اء �سخ���ص غريب عنك 
يحمل اإلي��ك م�رسوعًا عاطفي��ًا: التهدئة مع ال�رسيك 
مطلوب��ة بقّوة اليوم قبل الغ��د، واملرحلة املقبلة قد 

تكون اأف�سل اإذا اأح�سنت الت�رسف متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
o من�سوب للأب 1 مقطوع غري مكتمل 

o مت�سابهان 2 ت�سليحات 
3 زيارة دينية ملكان مقد�ص o مو�سيقي 

عاملي �ساحب عدد من ال�سيمفونيات
اإىل �سائل o حتول  4 مدينة مغربية 
o مروة بالرتكية 5 التوق والتمني 

6 م��ا ي�سي��ل من ع�س��ارة الفم o مدينة 
فرن�سية �ساحلية )مبعرثة(

للتف�س��ري   o )مبع��رثة(  اأمل��اين  نه��ر   7
وال�سرت�سال

8 كارثي o مرتو واآخذ كفايته من املاء
9 اإي�س��ال اأو توا�س��ل o وح��دة قيا���ص 

الطاقة
10 يغط��ي الط��ري o ذو مي��ول وم�ساعر 

غري �سديقة

بلوح��ة  يحتف��ظ  حي��ث  فرن�س��ا  يف   1
املوناليزا

2 من معامل دبي العمرانية الأوىل
3 اكتم��ل o رئي���ص اللجن��ة الوملبي��ة 

الدولية ال�سابق
4 ال�س��م الآخ��ر للنرتن��ت o �سهام اأو 

اأ�سهم
o ثلثا نوع 5 حذف 

o مراقبة ومتابعة اأكمل   6
7 يوجهه مفت�ص املباحث يف ق�سية ما 

o وحدة قيا�ص عاملية
8 غري م�سذب وناجت عن بيئة خ�سنة

o العاملون يف جمال فني 9 مكتمل 
o ثنية 10 نهر �سيني 


