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يكتشفون سحابتي الغبار 
الغامضتين

التخاطر الذي أوصل شاعر الموشحات األندلسي ابن بقي إلى بغداد القرن الواحد والعشرين

مزايا خارقة ألسرع كاميرا في العالم

تطوير مكياج يحمي النساء من 
هجمات األسيد الحارق المرعبة!

األزمات القلبية قد تزيد مع 
برودة الطقس

تخطط لوالدة أول طفل في 
الفضاء 

متك��ن علماء فلك هنغاري���ن، م�ؤخرا، من ر�ضد �ضحابتي غب��ار غام�ضتني تدوران 
على بعد م�ضافة 400 األف كيل�مرت فقط من ك�كب الأر�ض، وذلك بعد مرور �ضن�ات 

ط�يلة �ضكك خاللها باحث�ن ب�ج�د هذه ال�ضحب اأ�ضال.
وبح�ضب ما نقلت �ضحيفة "ديلي ميل" فاإن ال�ضحابتني جرى ر�ضدهما اأول مرة من 
قب��ل عامل الفل��ك الب�لندي، كازمييريز ك�رديل��ضكي �ضن��ة 1961، وت�ا�ضل اجلدل 

بعد ذلك لعق�د من الزمن ح�ل وج�دهما.
وقال باحث�ن يف مر�ضد خا�ض بالبلد الأوروبي، اإنهم ا�ضتطاع�ا ر�ضد ال�ضحابتني 
الغام�ضتني بالفعل، وذلك يف نقطتني �ضبه م�ضتقرتني، ت�ضكالن ما ي�ضبه املثلث مع 
الأر���ض والقمر. واأ�ضاروا اإىل اأنه��م ر�ضدوا ال�ضحابتني، اللت��ني ت�ضميان ب�"ك�ردي 
لي��ضك��ي"، من خالل ال�ضتعانة بنظام "فلرت" متط�ر، وكامريا متقدمة، وم�ضت�ضعر 

"CCD"، داخل املر�ضد.

عندما يك�ن هاتفك عل��ى ال��ضع ال�ضامت، وتفقده يف املنزل 
اأو يف اأي م��كان اآخ��ر، ي�ضب��ح م��ن ال�ضع��ب العث���ر عليه، لأن 
الت�ضال به حينها لن يدل على مكانه. يعاين كثريون من هذه 
امل�ضكل��ة، خا�ضة عند وج�د اأطفال يف املنزل. يختفي الهاتف 
ول يظهر ل��ه اأثر، وي�ضتغرق البحث ط�يال ليتم العث�ر عليه يف 

املطبخ اأو داخل الأريكة اأو يف خزانة املالب�ض اأو غري ذلك.
وهن��اك حل تقن��ي ب�ضيط للعث�ر عل��ى اأي جه��از �ضائع يعمل 
بنظ��ام اأندروي��د اأو iOS ع��ر ت�ضغي��ل �ض���ت متك��رر عل��ى 
اجله��از يدل عل��ى مكانه حتى ل� كان م�ضب�ط��ا على و�ضعية 

ال�ضام��ت Silent Mode. اإذا كن��ت م��ن م�ضتخدم��ي اأجهزة 
اأب��ل التي تعم��ل بنظام iOS �ض���اء كان ذلك اآيف���ن اأم اآيباد، 
 ،me.com ميكن��ك الدخ�ل عر جه��از الكمبي�تر اإىل م�ق��ع
ث��م ت�ضجيل الدخ�ل بح�ضاب Apple ID، وه� نف�ض احل�ضاب 
 .App Store ال��ذي ت�ضتخدمه لتنزيل التطبيقات م��ن متجر
بع��د ت�ضجيل الدخ�ل با�ضم امل�ضتخ��دم وكلمة املرور، يظهر يف 
الأ�ضف��ل زر العث���ر على اآيف���ن Find My iPhone، وعند 
ال�ضغ��ط علي��ه يبحث امل�قع ع��ن الهاتف ويح��دد م�قعه على 

اخلريطة على �ضكل نقطة خ�رضاء.

ق��م بال�ضغ��ط على النقطة اخل���رضاء، واخ��رت زر ت�ضغيل �ض�ت 
Play Sound. وعندها �ضت�ضمع �ض�ت طنني متكرر �ضادر 

من الهاتف املفق�د يدلك على مكانه.
بالن�ضب��ة مل�ضتخدم��ي اأجه��زة اأندرويد �ض�اء م��ن �ضام�ض�نغ اأو 
ه���اوي اأو غريه��ا، ل يختل��ف الأمر كثريا. فق��ط عليك الدخ�ل 
اإىل م�ق��ع اخلا���ض ب�رضك��ة غ�غ��ل. عنده��ا يج��ب ت�ضجي��ل 
الدخ���ل بح�ض��اب Gmail امل�ضتخدم على اجله��از نف�ضه، اأي 
ذل��ك احل�ض��اب ال��ذي ت�ضتخدمه لتنزي��ل التطبيق��ات من متجر 

.Google Play

ابتك��رت طبيب��ة مكياج��ا مقاوم��ا لالأ�ضي��د احل��ارق، 
ا�ضتلهمت��ه م��ن �ضحي��ة تعر�ض��ت لهج���م باحلام�ض 
احل��ارق تدعى، كيتي باي��ر. وتق�ل الدكت���رة اأملا�ض 
اأحم��د، عمره��ا 32 عام��ا، اإنها اأم�ض��ت العقد املا�ضي 
باأكمل��ه يف ت�ضميم مادة كيميائي��ة ميكن ا�ضتخدامها 
يف م�ضتح���رضات التجمي��ل، حلماي��ة الأ�ضخا���ض م��ن 
احل��روق احلم�ضية. وتزعم اأي�ض��ا اأن املركب املعروف 
با�ض��م "Acarrier"، ال��ذي ميك��ن و�ضع��ه يف ك��رمي 
الأ�ضا���ض، ُط��ّ�ر بحي��ث ل يتفاعل مع اأي م���اد حارقة 
مثل الأ�ضي��د. وتاأمل الدكت�رة اأملا�ض يف تط�ير مرطب 
وك��رمي واق من ال�ضم���ض يف امل�ضتقبل القريب. ويتك�ن 
املنت��ج املط�ر من رواب��ط ق�ية للغاي��ة جتعل الهيكل 
غري قاب��ل لالخرتاق، كما اأنه م�ض��اد لل�ض�ائل وميكنه 
حتمل ح��رارة ت�ضل اإىل 400 درجة مئ�ية. وا�ضتلهمت 
 West يف   Bradford م��ن  اأحم��د،  الدكت���رة 
Yorkshire، فكرته��ا يف تط�ير هذا املنتج عندما 
علم��ت لأول مرة مبحنة ال�ضخ�ضي��ة التلفزي�نية، كيتي 
باير، عام 2008. وعانت باير من حروق بالغة بعد 
اأن تعر�ض��ت لهج�م بالأ�ضيد باأمر من حبيبها ال�ضابق، 
ال��ذي ل يزال يف ال�ضجن ب�ضبب اجلرمية على الرغم من 

اإطالق �رضاح املهاجم.
وا�ضتثم��رت الدكت�رة اأملا�ض 60 األ��ف جنيه اإ�ضرتليني 
م��ن اأم�اله��ا اخلا�ضة لتط�ي��ر املنتج، وتاأم��ل اأن تتم 
امل�افقة عليه قريبا من قبل هيئات تنظيم الأدوية يف 
بريطاني��ا، واأن يك���ن متاحا للن�ض��اء يف جميع اأنحاء 

العامل.
يذك��ر اأن الدكت���رة اأحم��د بداأت م�ضريته��ا املهنية بعد 
الدرا�ض��ة الطبي��ة، كطبيب��ة اأبح��اث يف جراح��ة امل��خ 
والأع�ض��اب. ث��م اأم�ض��ت 4 �ضن�ات يف البح��ث الطبي، 

حيث عملت على اأكرث من 45 جتربة �رضيرية.
وتعمل اأملا���ض الآن ب�ضكل م�ضتقل كم�ض�ؤولة اختبارات 
رئي�ضي��ة يف Discogel، وه��ي �رضكة تنت��ج الأجزاء 
ال�ضطناعي��ة الهالمية لفقرات العم�د الفقري. ولكنها 
�ضمم��ت "Acarrier" خارج نطاق عملها وتاأمل يف 

م�ا�ضلة العمل على م�ضتح�رضات التجميل ال�اقية.

اأف��ادت درا�ض��ة جديدة م��ضعة، باأن الأزمات القلبية حتدث يف كثري من الأحيان عندما 
تنخف���ض درج��ات احلرارة. وبح�ضب روي��رتز، ذكر تقرير ن�رض يف دوري��ة جمعية القلب 
الأمريكية اأنه ا�ضتنادا اإىل بيانات طبية ومعل�مات عن الطق�ض خالل فرتة تزيد عن 15 
عاما، ربط الباحث�ن بني زيادة التعر�ض للن�بات القلبية وانخفا�ض درجة حرارة اجل� 

وال�ضغط اجل�ي وزيادة �رضعة الرياح وتراجع فرتات �ضط�ع ال�ضم�ض.
وقال كبري الباحثني اإن ال�ضيء الفريد يف الدرا�ضة اجلديدة، ه� اأنه "متت متابعة جميع 
الأزم��ات القلبي��ة الت��ي حتدث يف بل��د باأكمله ملدة 16 عام��ا، بالإ�ضاف��ة اإىل بيانات 

الطق�ض يف ي�م حدوث الن�بة القلبية".
وق��ال الدكت���ر ديفيد اإيرلينغ رئي���ض ق�ضم اأمرا���ض القلب يف جامعة ل�ن��د وم�ضت�ضفى 
�ضك�ن��ه اجلامعي يف ال�ض�يد لرويرتز هيلث "لدينا بيانات عن اأكرث من 280 األف اأزمة 

قلبية وثالثة ماليني معل�مة من بيانات الأر�ضاد اجل�ية".

ق��د تب��دو فكرة اإر�ض��ال اأطف��ال اإىل الف�ض��اء وكاأنها مغام��رة �ضمن اأحدث اأف��الم اخليال 
العلمي، لكن العلماء يعتقدون اأنها قد ت�ضبح حقيقة يف غ�ض�ن �ضت �ضن�ات فقط.

واأعلن��ت �رضكة "SpaceLife Origin"، ومقرها اأم�ض��رتدام، اأنها تخطط لإي�ضال اأول 
طفل اإىل الف�ضاء بحل�ل عام 2024، وتبحث الآن عن متط�عات.

وق��ال كي���ض م�لدر، الرئي�ض التنفي��ذي وم�ؤ�ض�ض �رضك��ة "SpaceLife Origin": "اإذا 
اأرادت الب�رضي��ة اأن ت�ضب��ح ن�ع��ا منت���رضا على الك�اك��ب، فنحن بحاج��ة اإىل تعلم كيفية 

التكاثر يف الف�ضاء".
وتدع��ي ال�رضكة اأنها ب�ض��دد اإن�ضاء "حا�ضنة الأجنة الف�ضائية"، الت��ي �ضيتم اإر�ضالها اإىل 

الف�ضاء حاملة الب�ي�ضات واحلي�انات املن�ية الب�رضية يف عام 2021.
واأ�ضافت ال�رضكة اأن الأجنة �ض�ف تتك�ن وتبداأ يف التط�ر يف الف�ضاء، على الرغم من اأن 

التفا�ضيل ح�ل كيفية حدوث ذلك تبقى غام�ضة.

شركةعلماء :دراسة

 
اله�ية، واملكاَن الذي قدما  اللقاء بينهما، حتديد  كانت بداية 
منه، يق�ل ال�ضارد: “ف�ضاألْته من اأين اأنت؟ قال: اأنا اأندل�ضٌيّ اأحلُم 
اأر�ض  من  اأندل�ضٌيّ  اأاأنت  ماذا؟!  فهتفُت:  العراق.  اإىل  بالذهاب 
الأجداد؟ وهل يرتك عاقٌل بالد الأندل�ض؟! ليلقَي على م�ضامِعه 

بع�َض اأبياِت ابِن خفاجة التي ي�ض�ُر فيها الأندل�َض.
من  قدمي  �ضياحّي  اإع��الٌن  “هذا  �ضاخراً:  بقي  اب��ُن  عليه  ف��ريَدّ 
اإىل  ت�ضرُي  مهمة  ق�ليٌة  عالمٌة  للدعاية”،  خفاجة  ابِن  م�ؤ�ض�ضة 
ما حلَق بالأندل�ض من دماٍر وتخريب، ليعّرَ ابُن بقي عن ال�اقع 

الفعلي الذي عا�ضه، قائاًل:
َهْ�ٍن  اأندل���ض          ومن يقيُم على  اأقطاِر  ق��ال�ا تغرْبَت عن 

واإقالل
َخيلي  بها  امُلقاِم  �ضِئَمْت        يف  وقد  داراً  واإيطاِنها  م����ايل 

واأحَمال

ْت فيها من العي�ِض الَهنّي يِدي      وهل يعي�ُض كرمٌي بني  نف�ضَ
ِبخاِل؟

لَة  املتخَيّ امل�ضاهِد  بع�َض  الأبياِت  هذه  خالل  من  الكاتُب  بنى 
بني  تربُط  التي  العبارات  ببع�ِض  بقي  اب��ُن  عنها  ع��َرّ  التي 
التاريخ وال�اقع، منها حديُث ابِن بقي عن “الكيفية” التي كان 
كالأعمى  وقرطبة،  اإ�ضبيلية  بني  متنقاًل  الأندل�ض،  يف  يعي�ضها 
الب�ضري اأو اأعمى الب�ضرية، يجال�ُض فئاِت املجتمِع كافًة، يهادن 
كانت  التي  الداخلية  احل��روِب  ظّل  يف  ح��ّراً،  البقاء  �ضبيل  يف 
امل�حدين،  دولِة  �ضيا�ضة  عن  يتحدث  اآنذاك،  الأندل�ُض  تعي�ُضها 
اإىل امل�حدين لكنهم فرق�نا، فريُدّ عليه  فيق�ل: لقد ان�ضمْمُت 

ال�ضارُد العراقُيّ قائاًل: “متامًا كما فعله الق�مي�ن بنا”.
 عَد ذلك، يتحدُث ابُن بقي عن حماولِته للهروب من الأندل�ض 
احلروَب  اأَنّ  اإل  املتنبي،  بالد  يف  يفّكُر  امل�رضق،  اإىل  والذهاب 
الداخليَة كانت قد اأهلكت تلَك البالَد، فعَدَل عن فكرته، وهاجَر 
اإىل �ضال يف املغرب، اآماًل العي�َض حراً، بعيداً عن فتنِة القتتال، 

�َض تلك  التي اأهلكت الب�رَض واحلي�اَن واحلجر، ومل يبَق اإل من اأ�َضّ
احلروب، ليحقق�ا اأهدافَهم على دماِء الأبرياء من اأبناء بلدانهم.
“حّدثني  قائاًل:  العراق،  �ضعراء  ذلك عن  بعد  بقي  ابُن  وحتدث 
و…  ي��ضف  و�ضعدي  وال�ضياب  اجل�اهري  هناك،  ال�ضعراء  عن 
قال:  ت�رَضّد.  من  ومنهم  نحَبه  ق�ضى  من  منهم  قائاًل:  قاطعُته 
ت�قعُت ذلك منذ اأخرَتنا مبقتل اأبيهم املتنبي، اأ�ضبح�ا كاأفراِخ 
الدجاِج بعد ذبح اأّمهم”. وهنا مركزية فن التخاطر يف الق�ضة، 
فالبعد  فيها،  الن�ض  دلل��ة  تركيب  يف  اجلمايل  اأث��ره  وبيان 
اأهميتهم  على  عالمة  ال�ضعراء  وه���ؤلء  بقي  ابن  بني  الزمني 
واأثرهم يف الثقافة العربية عامة والعراقية خا�ضة، بالإ�ضافة 
اإىل حتديد “امل�ضري” الذي عا�ضه الأدباء العراقي�ن بعد احلروب 
الذي تعر�ض له  التي عا�ض�ها، وه� امل�ضري امل�ضابه  القا�ضية 
ابن بقي وغريه من �ضعراء الأندل�ض. نالحُظ “املفارقَة الزمنيَة” 
التي حتدَث فيها ابُن بقي، يت�ضاءُل عن رواد ال�ضعر العراقي يف 
القرن الع�رضين، وكاأنه ُمطِلٌع على نتاِجهم، متاأثٌر بق�ضاياهم، 

حال  اإىل  خالله  من  الكاتب  ي�ضرُي  رمزي،  ح�ارٌيّ  م�ضهٌد  وهذا 
الثقافِة العراقيِة يف ظّل احلروِب املتتابعة التي عا�ضتها البالد، 
احلاُل نف�ُضها عا�َضها ابُن بقي يف زمنه، لالأ�ضباِب نف�ضها، وهنا 
مركزيُة فّن التخاطر يف الق�ضة، وبياُن اأثرِه اجلمايل يف تركيب 
دللِة الن�ض فيها. ينتهي اللقاُء بني ابِن بقي وال�ضارِد العراقي، 
يف حماولة الأخرِي الذهاَب اإىل العراق، ليع�َد مع العّم �رضحان، 
جتاه  م�ضريهم  والآخ��رون  العراقُيّ  وي�ا�ضُل  القارب،  �ضاحِب 
اأحد  يف  وُي���َدُع���ن  عليهم،  القب�َض  ال�رضطُة  لُتلقَي  اإ�ضبانيا، 
�ضج�نها يف منطقة الأندل�ض. لتت�رضَب اأخباٌر اأن ابَن بقي اأُلقي 
القب�ُض عليه واأعادته ال�رضطُة اإىل اإ�ضبيلية ليم�َت فيها ويدفن 
هناك، وه� امل�ضرُي نف�ُضه الذي �ضيلحُق بالعراقي، الذي اأمرِت 
ال�رضطة الإ�ضبانيُة باإعادته اإىل بلِده العراق، ليك�ن احللُم بني 
ال�ضخ�ضيتني التاريخيِة واملعا�رضة، مبّدداً، يجمعهما امل�ضرُي 
ُع عذاباِت كان التخاطُر م�ّثقًا وجامعًا  نف�ُضه، واملاآ�ضي وجتُرّ

لها.

الجزء الثاني

مهني��ًا: تطرح الي���م بع�ض الق�ضاي��ا املهمة يف 
العم��ل وبانتظارك مفاجاآت �ض��اّرة، فكن م�ضتعداً  
عاطفيًا: ت���ؤدي الي�م دوراً كب��رياً يف التاأثري يف 

ال�رضيك بف�ضل قدرتك الكبرية على الإقناع

مهني��ًا: تتلق��ى م�ضاع��دة تفاجئ��ك، وتق���م بعمليات 
مربح��ة وت�ضتفيد حتى م��ن اأخطاء الآخري��ن، وت�ضعر 
ب��اأن �ضاع��ة املجد قد دق��ت  عاطفي��ًا: مغامرة كبرية 
يتحدث عنه��ا الكثريون وحتظى مبا كن��ت ترغب به، 

وتتقدم بخطى ثابتة لتنفيذ رغباتك

مهنيًا: املناف�ضة كبرية مع الزمالء، كن واعيًا فقد 
يلجاأون اإىل حياكة امل�ؤامرات �ضدك

 عاطفيًا: ت�ضعر باأنك تخ�رض احلبيب ب�ضبب ت�رّضفاتك 
غري النا�ضجة واملت�رّضعة والغريبة ن�عًا ما

مهني��ًا: تنجح معظم ات�ضالت��ك يف حتديد امل�ضار 
ولن تق��ف العراقيل يف دربك اإطالقًا �رضط التحّلي 
باملنطق والتحليل امل��ض�عي لالأم�ر  عاطفيًا: ل 
ت�ضمح لالأم�ر بالت��اأّزم، فقد تندم على كل كلمة اأو 
ت���رّضف �ضائب قد ي�ضعك اأم��ام �ضغ�ط وحتدّيات 

جديدة

الأ�ضخا���ض  بع���ض  م��ن  ح��ذراً  ك��ن  مهني��ًا: 
ال��ض�ليني يف تعامل معك يف العمل وجتنبهم 
ق��در الإمكان  عاطفيًا: تعي�ض اأزمة مع احلبيب 
حتاول اأن تتخطاها وتنهي خالفاتك معه ول 

داعي لأن تط�ل هذه اخلالفات

مهني��ًا: الطريق خاٍل متامًا من احل�اجز وكاأّن اخل�ضم 
غائ��ب كلّي��ًا ع��ن ال�ضاح��ة، فت�ضتفيد من ه��ذا ال��ضع 
لتح�ض��ني مركزك املهني  عاطفي��ًا: يلجاأ اليك احلبيب 
ويّت��كل علي��ك ليجاد ح��ّل مل�ضكلة عاب��رة، فتقف اإىل 

جانبه وت�ضاعد بكل اإمكاناتك

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: ت�اج��ه نزاعًا م��ع بع�ض الزم��الء لتط�ير 
و�ضع��ك املهن��ي، قد تك�ن ل��ه م�ضاعفات متعددة 
ومتن�ع��ة، فك��ن ح��ذراً  عاطفي��ًا: �ضع��ادة كب��رية 
وبح��ث ع��ن اآف��اق جدي��دة، وه��ذا ل��ه انعكا�ض��ات 

اإيجابية ت�ضاعدك لتط�ير العالقة مع ال�رضيك

مهني��ًا: عالقتك جي��دة بروؤ�ضائ��ك يف العمل حافظ 
عليها وكن على قدر امل�ض�ؤولية امللقاة على عاتقك
 عاطفي��ًا: ل تقط��ع الأم��ل فقد جتد احل��ب ال�ضادق 
قريب��ًا وتبن��ي عالقة مع �ضخ�ض يتمت��ع بامل�ضاعر 

ال�ضادقة 

مهني��ًا: عليك اأن تثق بقدراتك اأك��رث واأنك ت�ضتطيع اإجناز 
الكث��ري من امل�ضاري��ع املهم��ة  عاطفيًا: علي��ك اأن تق�ي 
عالقت��ك بال�رضي��ك فاأن��ت ل ت�ضعره كفاي��ة باأنه م�ج�د 

يف حياتك

مهنيًا: تت���رّضف مبهارة وتفر���ض نف�ضك يف جمالك 
املهن��ي، فتح�ضل عل��ى ترقي��ة اأو مكاف��اأة مادية اأو 
معن�ي��ة  عاطفي��ًا: اإذا كن��ت مرتبًط��ا تعي���ض فر�ضة 
ال��زواج غري مّرة مع احلبيب وجتددان �ضهر الع�ضل يف 

اخلارج

مهنيًا: قفزة ن�عية جديدة يف حياتك وانطالقة مميزة 
عن�انه��ا النج��اح الكب��ري، فك��ن م�ضتع��داً للمتغريات 
املقبل��ة يف حياتك العملية  عاطفي��ا: ت�ضتعيد ال�ضالم 
الداخل��ي وتختف��ي املعاك�ضات من حيات��ك العاطفية 

وحتالفك احلظ�ظ مع ال�رضيك

مهني��ًا: ترب��ح ق�ضاي��اك ب��كل ج��دارة واح��رتام وتتلقى 
م�اق��ف متع��ددة لدعمك وال�ق���ف اإىل جانبك  عاطفيًا: 
تعي���ض اأوقاتًا ممي��زة، وقد يحملك الع�ض��ق اإىل مغامرات 

ا�ضتثنائية متار�ض فيها جاذبيتك و�ضحرك متقاطعة كلمات

 o االنرتن���ت  عل���ى  واملناق�ش���ة  للق���اء  مواق���ع   1
للتعريف

o اأوفى  2 الت�ش���رف يف عم���ل ب���دون حت�ش���ر 
اال�شدقاء

3 املدينة ذات االألف عمود اأيام قوم عاد o جملة 
مو�شيقية

 o احل���روب  يف  ا�ش���تخدمت  �ش���وتا  ت�ش���در   4
قا�شدا عن �شبق ا�شرار

املوت  o عطف  حرف   5
االأم اأو  االأب  ابو   o االنطالق  جهة   6

الفينيقيون  ا�ش���ماها  ا�ش���بانية �شياحية  7 مدينة 
مدينة "امللكة"

واحليوية احلما�س  خمود   o خ�س   8
o اال�ش���م القدمي للبحرين  9 منت�ش���ب اإىل عمان 

وح�شارتها
�شتم  o برية  حدود  لها  لي�شت  عربية  دولة   10

% من كلمات لغتها   40 1 جزي���رة اأكرث م���ن 
عربية o عراق )مبعرثة(

o له من  o طر ليلي  2 للهات���ف )معكو�ش���ة( 
اال�شماء يف العربية نحو 100 ا�شما

o والد o عاب �شخ�شا يف غيابه  3 مت�شابهان 
ثلثا منح  o اأو مطر خفيف  ندى   o 4 ن�شاب 
 o )5 يف امل�ش���ورة ووجهة النظر )معكو�ش���ة

ا�شم خلية النحل بالف�شحى
كتب���ت يف اجلاهلي���ة مب���اء  �ش���عر  ق�ش���ائد   6

الذهب
اوان من  حروف  ثالثة   o والدة   7

العامل يف  بركان  اأكرب   8
اأوراق  م���ن  o ورقة  البل���دان  ب���ن  9 جتده���ا 

اللعب
اأداة من   o الطباعة  بلد عربي عرف  اأول   10

اخل�شب اأو نحوه ل�شنع الكعك 

عموديًا اأفقيًا


