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توجه "صفعة مؤلمة" ألندرويد

موسم "مجمع اللغة العربية" 36: في غياب التخطيط اللغوي

خرافات يصدقها كثيرون عن 
"اإليدز"

كيف تعيد اإلحساس بالشم بعد فقدانه؟

تقنية سامسونغ "الثورية" وخسائر 
متوقعة بالمليارات

.. روبوت بتعبيرات بشرية يصغي 
لمشاكلنا

اأعلن��ت �رشك��ة ه��واوي، اجلمع��ة، ب�سكل ر�سم��ي عن ب��دء العمل لتطوي��ر نظام 
ت�سغي��ل خا���ص �سيك��ون بديال لنظ��ام ت�سغي��ل اأندروي��د امل�ستعم��ل حاليا يف 
جمي��ع الهوات��ف الذكية التي تنتجه��ا ال�رشكة. وجاء الإعالن ع��ر نائب مدير 
ال�رشكة للمنتجات املحمولة، برو�ص يل، من خالل من�سور على موقع التوا�سل 
الجتماع��ي "ويبو" ال�سهري يف ال�سني، ال��ذي اأو�سح اأن عمليات تطوير النظام 

اجلديد جارية بالفعل، بدون الك�سف عن املزيد من التفا�سيل.
وكانت تقارير �سابقة اأ�سارت اإىل نية هواوي اإطالق ا�سم "كريين" على نظامها 
الت�سغيل��ي ال��ذي �سيتواجد فقط عل��ى اأجهزة ال�رشكة، و�سط توقع��ات اأن ينتهي 

العمل منه بحلول ال�سيف املقبل.
ويف ح��ال اأب�رش النظام اجلديد النور، فاإن ذلك �سي�سكل "�سفعة موؤملة" لنظام 

اأندرويد و�رشكة غوغل القائمة على تطويره.

متّك��ن الطب م��ن اإح��راز تقدم ملمو���ص يف ال�سيط��رة على 
فريو���ص نق���ص املناعة املكت�س��ب "الإي��دز"، فامل�سابون 
�س��اروا قادري��ن عل��ى ال�سم��ود ل�سن��وات طويل��ة دون اأن 
يتط��ور و�سعه��م اإىل مرحل��ة اخلط��ر، وم��ع ذل��ك، م��ا زال 

كثريون يتداولون خرافات ب�ساأن هذا املر�ص.
ويجري تخليد اليوم العاملي ملكافحة الإيدز يف الأول من 
دي�سم��ر كل عام، و�سط ا�ستح�س��ار اجلهود التي مت القيام 
بها لأجل حماربة  املر�ص يف ظل غياب عالج كامل حتى 

يومنا هذا.
والإي��دز هو مر�ص ي�سيب اجلهاز املناعي للب�رش مما يقلل 
كفاءت��ه ب�سكل تدريج��ي حتى ي�سبح الإن�س��ان عاجزا عن 

مواجهة اأمرا�ص ب�سيطة قد توؤدي اإىل الوفاة.
وبح�س��ب موق��ع "هيلث 24" الطب��ي، فاإن بع���ص الأفكار 
اخلاطئ��ة جتعل النا�ص يعتق��دون اأن فئات معينة فقط هي 
املعر�س��ة لالإ�سابة بالفريو�ص، �س��واء فيما يتعلق مبثليي 
اجلن�ص اأو مبن يقيمون عالقات مع اأ�سخا�ص كثريين، لكن 

هذا لي�ص دقيقا.
ويو�س��ح امل�س��در اأن الإن�س��ان ق��د يكون ملتزم��ا بعالقة 
جن�سي��ة م��ع �سخ���ص واحد، لكن��ه يظل معر�س��ا لالإ�سابة 
بالفريو�ص اخلطري، بالنظر اإىل احتمال انتقال العدوى عن 
طريق ال�رشيك اأو اأدوات حادة وطبية، ويف بع�ص احلالت، 
يول��د اأطفال اأبرياء وهم حامل��ون للفريو�ص دون اأن يكون 

لهم اأي يد يف ذلك.
وي�ستطي��ع امل�ساب��ون بالفريو���ص يف بع���ص الأحيان اأن 
يق�س��وا �سن��وات طويل��ة يف حال��ة عادي��ة دون اأن تظه��ر 
عليه��م اأي اأعرا�ص، وين�سح الأطباء باخل�سوع للتحليالت 
ب��ني الفينة والأخ��رى لأن اكت�ساف الفريو���ص يف مراحله 
الأوىل ي�ساعد على مكافح��ة املر�ص والت�سدي للفريو�ص، 

وتبعا لهذا، فاإن انتقال "HIV" ل يعني نهاية احلياة.
ويف فك��رة خاطئ��ة اأخرى، يعتق��د البع���ص اأن الأ�سخا�ص 
الفق��راء اأك��ر عر�س��ة له��ذا املر���ص بالنظ��ر اإىل الظروف 
ال�سعب��ة التي ل يحظ��ون فيها بتوعية �سحية حتثهم على 

ممار�سات جن�سية اآمنة.

متك��ن العلم��اء م��ن تطوي��ر طريق��ة جدي��دة تعتم��د و�س��ع الأقطاب 
الكهربائي��ة داخ��ل فتحات الأن��ف، ميكن اأن تعي��د الإح�سا�ص املفقود 
بالروائ��ح. و�ستكون القدرة على ا�ستع��ادة حا�سة ال�سم مبثابة اخرتاق 
علم��ي بالن�سب��ة للمالي��ني، حيث تق��در الأرق��ام اأن %5 م��ن النا�ص 
غ��ري قادري��ن على معاجل��ة الروائ��ح. واخت��ر العلم��اء يف م�ست�سفى 
"ما�سات�سو�ست���ص" للع��ني والأذن، وهو م�ست�سفى تعليمي يف جامعة 
هارف��ارد، الطريقة اجلديدة على 5 مر�س��ى، متكنوا بالفعل من ال�سم، 

وكانت هذه املرة الأوىل التي يتم فيها حتفيز هذا ال�سعور لديهم.
ويعتق��د العلماء اأن النتائج التي تو�سلوا اإليها، تفتح الباب اأمام زرع 

قوقع��ة لالأنف. وركز العلماء على الب�سل��ة ال�سمية، حيث تتم معاجلة 
الروائح يف الدماغ، ومن خالل و�سع الأقطاب الكهربائية يف الأنف، 
مت حتفي��ز الأع�س��اب يف الب�سل��ة ال�سمي��ة، ثم اإر�س��ال املعلومات اإىل 
املناط��ق العميقة يف الدماغ، امل�سوؤولة عن ال�سم. وميكن عالج بع�ص 
ح��الت فق��دان ال�سم عن طريق معاجلة ال�سب��ب، مثل معاجلة اجليوب 
الأنفي��ة اأو منعها من التورم، حيث يت��م اإعاقة املمر الأنفي ول ت�سل 
الرائح��ة اإىل الدم��اغ. ويف احل��الت الأكر تعقيدا، ق��د يت�رشر الأنف 
احل�س��ي ب�سب��ب اإ�ساب��ة يف الراأ�ص اأو بفريو���ص اأو ال�سيخوخ��ة، ما قد 
ي��وؤدي اإىل حدوث فقدان كامل للرائحة، ول توجد حاليا اأي عالجات 

موؤك��دة، ولك��ن الدرا�س��ة اجلديدة تثب��ت وجود خي��ارات يف الأفق، قد 
تنجح يف ال�سنوات املقبلة.

وق��ال الدكت��ور اإري��ك هول��روك، رئي�ص ق�س��م الأن��ف يف امل�ست�سفى: 
"يظه��ر عملن��ا اأن التقني��ة اجلديدة  فكرة ت�ستح��ق الدرا�سة اأكر من 
ذل��ك". واأ�ساف هول��روك قائال: "يوج��د حاليا القلي��ل الذي ميكننا 
القي��ام به لهوؤلء املر�س��ى، وناأمل يف النهاي��ة اأن نتمكن من اإعادة 

حا�سة ال�سم لأولئك الذين فقدوها".
وتابع حديثه م�سيفا: "نعلم الآن اأن النب�سات الكهربائية يف الب�سلة 

ال�سمية ميكن اأن توفر حا�سة ال�سم، وهذا اأمر م�سجع".

مل تهن��اأ �رشك��ة �سام�سونغ بالإعالن عن هاتفها املرتقب القابل للطي قبل �سهر تقريبا، 
قب��ل اأن يت��م الإعالن ع��ن �رشقة التقني��ة اخلا�سة بالهات��ف وبيعها ل���رشكات �سينية 
مناف�س��ة. وبح�س��ب تقارير �سحفي��ة يف كوريا اجلنوبية، فقد وجه مكت��ب النائب العام 
يف منطقة "�سوون" اخلمي�ص اتهامات ل� 11 �سخ�سا قاموا ب�رشقة اأ�رشار تقنية خا�سة 
ب�رشك��ة �سام�سونغ وبيعها ل�رشكتني �سينيتني. ووفقا للتحقيقات فقد قام اأحد موردي 
�سام�سون��غ بت�رشي��ب املخططات الأ�سلية لتقني��ة �سام�سونغ وبيعها ل���رشكات �سينية 
مقاب��ل 14 مليون دولر، بدون ت�سمية ال�رشكات ال�سينية اأو الأ�سخا�ص املتورطني يف 
ال�رشقة. اأو�سح املحققون اأن �سام�سونغ ا�ستثمرت على مدار 6 �سنوات ما يزيد من 130 
ملي��ون دولر لتطوير تقنية ال�سا�سة القابلة للطي. تتحدث التوقعات الأوىل عن خ�سائر 
�سخم��ة حمتمل��ة ل�سام�سونغ خالل ال�سنوات ال� 3 املقبلة قد ت�سل اإىل 5.8 مليار دولر 

على �سعيد املبيعات، واأكر من 800 مليون دولر من اأرباح ال�رشكة.

جن��ح علم��اء يف ابت��كار اإن�سان اآيل اأطلق��وا عليه ا�سم "فوره��ات"، قادر عل��ى اإدارة راأ�سه 
والبت�سام، كما ي�سجع النا�ص على فتح قلوبهم اأمامه. وفورهات عبارة عن جم�سم ثالثي 
الأبعاد ي�سبه التمثال الن�سفي بوجه ب�رشي، قادر على اإقناع النا�ص بالتفاعل معه كما لو 
كان �سخ�سا عاديا. ويقول م�سنعوه، اإن كونه لي�ص اإن�سانا يجعله غري متحيز، مما ميكنه 
م��ن ت�سجيع النا�ص على التعامل ب�سدق اأكر، ليكون بذلك مفيدا يف مواقف يكذب النا�ص 

فيها كثريا كالفحو�ص الطبية.
ونقل��ت رويرتز ع��ن �سامر املبي�ص، الرئي�ص التنفيذي ل�رشك��ة فورهات روبوتيك�ص قوله: 
"راأين��ا اأبحاث��ا تظه��ر اأنه يف مواق��ف معينة يك��ون النا�ص اأكر ارتياح��ا يف النفتاح 

واحلديث عن اأمور �سعبة مع اإن�سان اآيل اأكر من الإن�سان العادي".
واأ�س��اف، اأن ال�سبب يف ذلك هو اأن �سخ�سي��ة الإن�سان الآيل ميكن اأن تعك�ص �سخ�سية من 

يتفاعل معه، ولأن النا�ص ل ي�سعرون حينها باأن هناك من ي�سعى للحكم عليهم.

"فورهات"هواوي سرقة

تتوّزع اأكر من ع�رشة جمامع لغوية يف البلدان العربية ت�سعى بح�سب 
ومواكبة  العربية  اللغة  �سالمة  على  احلفاظ  اإىل  الداخلية  اأنظمتها 
الإ�سالمي وو�سع  العربي  الرتاث  واإحياء  الل�سانية،  املعارف  اأحدث 
املعاجم وتوحيد امل�سطلحات بالتعاون مع املوؤ�س�سات ذات ال�سلة. 
تبدو هذه الأهداف، لأ�سباب عديدة، خارج اإمكان حتّقق معظمها، اإذ 
املجتمعات،  تفيد  ل  ورمبا  احلكومات  املجامع  تو�سيات  تعني  ل 
ومنها خمرجات املو�سم ال�ساد�ص والثالثني ل�"جممع اللغة العربية" 
عنوان  حتت  اجلاري  ال�سهر  من   18 حتى  يتوا�سل  الذي  عّمان  يف 
"اللغة العربية والنهو�ص بالأمة"، حيث يناق�ص امل�ساركون ق�سايا 
تتعّلق بامل�سطلح والرتجمة الآلية والت�رشيعات. يف حديثه �سحفي 
فيالدلفيا"،  "جامعة  يف  والنحو  اللغة  اأ�ستاذ  ربابعة،  يو�سف  ي�سري 
امل�ستوى  على  العربية عديدة  اللغة  اإجنازات ملجمع  "هناك  اأن  اإىل 
عّدة،  جملدات  يف  املن�سورة  امل�سطلحات  مو�سوعة  مثل  النظري 
اأبحاثًا حمّكمة، واإذاعة تبث برامج عن اللغة ولقاءات  وجملة تن�رش 

�سني". ويو�سح اأن "اإ�سكالية املجمع يف كونه  حول اأ�ساتذة ومتخ�سّ
مثاليًا ومنوذجيًا يف نظرته اإىل اللغة ومنف�ساًل عن الواقع، حيث ل 
تالم�ص امل�سطلحات واملفردات التي ينحتها، تلك اللغة املتداولة يف 
احلياة اليومية، لذلك ل ينجح يف جعلها مقبولة لدى ال�سعب الأردين، 

والعربي عامة".
املواطنون  يرف�ص  �سلطة  اإىل  املجمع  حتّول  على  الأمثلة  اأبرز  من 
"امتحان الكفاية  المتثال لها، بح�سب ربابعة، هو الحتجاج على 
اللغوية" الذي مّت اإقراره �سمن "قانون حماية العربية" على جميع 
املتقّدمني للوظيفة يف القطاع العام، فبعد اأن كانت ن�سبة الر�سوب 
عالية جداً يف �سفوف املتقّدمني اإليه، اأُعيد المتحان اأكر من مرة 
"ال�سعر  كتاب  �ساحب  يلفت  املطلوب.  احلّد  اإىل  النجاح  ن�سب  لرفع 
والقراآن" اإىل "اإحجام املجمع عن و�سع درا�سات واأبحاث حول اللغة 
مفردات  ل�ستخدام  تنحو  لكنها  الف�سحى  من  قريبة  )لغة  الو�سيطة 
ب�سيطة ن�سبيًا وتوظيف اللهجة الدارجة(، �سمن ت�سّوٍر دائم بوجود 
موؤامرة على اللغة ت�سّكل اللهجات العامية اإحدى حلقاتها". يخل�ص 
�سيا�سي  م�رشوع  �سمن  لغوي  تخطيط  وجود  "�رشورة  اإىل  ربابعة 

واللغات  اللهجات  ع�رشات  وّحدت  التي  -مثاًل-  باإندوني�سيا  اأُ�سوة 
احتفظوا  الذين  الإندوني�سية  اجلزر  اآلف  �سّكان  بها  يتحّدث  التي 
مع  ح�سل  مثلما  متامًا  اجلديدة،  لغتهم  وتعّلموا  الأ�سلية  بلهجتهم 
لإنتاج  ت�سوية  يف  لهجات  ائتالف  على  قامت  التي  العربية  اللغة 
النحو  علماء  مدّونات  كّر�سته  ما  الإ�سالم،  م�رشوع  عن  تعّر  لغة 
اأ�ستاذ  اإ�سماعيل القيام،  منذ القرن الأول الهجري". من جهته، ينّبه 
اللغة العربية يف "جامعة البلقاء التطبيقية" اإىل اأن "جمامع العربية 
متمثاًل  اأجله  من  اأُن�سئت  التي  احلقيقي  ال��دور  تقدمي  عن  عاجزة 
الأردين  املجمع  ينجز  ومل  م�ساريعها.  �سمن  اللغة  على  باحلفاظ 
من معجم األفاظ احلياة العامية �سيئًا يذكر رغم اإطالقه منذ حوايل 
العامة،  احلياة  يف  فاعل  دور  له  لي�ص  "املجمع  يتابع:  العقدين".  
الدرا�سية يف  اأو اخلطط  �سواء يف و�سع مناهجها  ومنها اجلامعات 
حدث  مثلما  وبطيئة  منف�سلة  ب�سورة  ويعمل  العربية،  اللغة  اأق�سام 
يف قانون حماية العربية الذي مل تطّبق العديد من بنوده، با�ستثناء 

امتحان الكفاية الذي مت ا�ست�سهال اإقراره وجاءت نتائجه خميبة".
يف هذا القانون، وفق القيام: "مل ي�ستطع املعجم حماية العربية يف 

ال�سارع حيث يتم ترخي�ص املحالت يف ال�سجالت التجارية با�سم، 
بينما يخّط لها ا�سٌم اآخر على يافطاتها باللهجة املحكية اأو اللغات 
اإ�سافيًا جريًا على قوانني بلدان  اأن تدفع ر�سمًا  الأجنبية من دون 

عديدة".
يبنّي �ساحب كتاب "لغات القبائل يف كتب اإعراب القراآن ومعانيه" 
اأن "القانون مل يفّعل اأي�سًا يف حترير املخاطبات الر�سمية حيث مل 
مقّررات  اأن  كما  احلكومية،  املوؤ�س�سات  يف  لغويون  مدققون  يعنينَّ 
اأ�سا�سًا،  مقّره  من  تخرج  ل  ال�سائعة  الأخطاء  حول  نف�سه  املجمع 
بينما كان من الأوىل اأن ي�سدر كتاب بها يتّم توزيعه على العموم".
يعيد  جتديد  اإىل  يحتاج  "املجمع  اأن  اإىل  بالإ�سارة  القيام  يختم 
اللهجات  العزلة والتخّل�ص من رهاب  األقها، واإىل اخلروج من  للغة 
مدنهم  يف  العرب  بها  يتحّدث  لغة  ت��زال  ول  كانت  التي  املحكية 
وقراهم وبواديهم طيلة القرون املا�سية، كما اأن هنالك العديد من 
الرواة كثرياً من املقولت والأ�سعار  التي تثبت كيف عّدل  ال�سواهد 
اآثار اللهجات العامية يف  اإىل الف�سحى، ورغم ذلك بقي الكثري من 

املراجع الرتاثية".

بغداد – الجورنال

مهني��ًا: يرّكز هذا الي��وم على ق�سايا مالي��ة واأعمال فنية اأو 
ثقافية اأو لها عالقة بالأناقة والأزياء واملجوهرات وغريها
عاطفي��ًا: ال�سغوط من جانب ال�رشيك، قد ت��رتك اآثاراً �سلبية 
عل��ى العالقة بينكما، فح��اول اأن ت�ستعيد املب��ادرة اإذا كنت 

مهتمًا

مهنيًا: ي�سّجل هذا اليوم انعطافًا نحو مرحلة جديدة، وقد 
يب��ّدل يف �سورت��ك ويجعل��ك معّر�سًا لنتق��اد او لبع�ص 
املحا�سبة وامل�ساءلة عاطفيًا: زواج يخ�ص اأحد املقّربني 
ي�سجع��ك على الرتباط ب�رشيك العمر، ويطراأ ما يرفع من 

املكانة الجتماعية واملادية

مهني��ًا: يتحّدث هذا اليوم عن �س��وؤون ما�سية واأ�رشار 
ومهم��ات متكّتم��ة وعملي��ات جت�ّس�ص م��ن قبل بع�ص 
الزم��الء احل�س��اد عاطفي��ًا: م��ا حلمت به ب��داأ يتحقق، 
فال�رشيك يبدي رغبة يف م�ساعدتك لتكون حا�سمًا يف 

قرارت م�سريية تواجهك

مهني��ًا: يلق��ي ه��ذا الي��وم ال�س��وء عل��ى ق�سي��ة ق��د 
ت�ستدعيك وجتعلك جتّمد بع�ص العالقات ال�سخ�سية 
يف �سبي��ل خدم��ة توؤديه��ا عاطفي��ًا: يخ��ف الوه��ج 
العاطف��ي، لكّن��ك حتظى مب�ساعدة ال�رشي��ك اأو الزوج 

يف ق�سية مهنية

مهني��ًا: يوم عمل اأف�س��ل من �سابقه، وتك��ر ال�سعبية وترز 
مواهب��ك اخلاّلق��ة، ويرز عمل فجاأة ويحت��ل الأولويات يف 
مفكرتك املهنية عاطفيًا: لن تتم عرقلة خطواتك، بل �ست�سري 
عل��ى نحو �رشيع وت�ساع��دي لتح�سد تقدي��ر ال�رشيك وحبه 

الزائد لك

مهني��ًا: يك��ون هذا اليوم غ��ري منا�سب لتنفي��ذ اأي م�رشوع، 
ب��ل للتح�سري وللقي��ام ببع�ص ال�ست�س��ارات، والتدقيق يف 
اأعمالك وجتّنب ارتكاب الأخطاء عاطفيًا: اإذا كانت العالقة 
تتطل��ب من��ك جمازفة اأو ت�سعك اأمام اأخط��ار معّينة، عليك 

احلر�ص ال�سديد وجتّنب املتاعب

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: القم��ر يف ال�رشط��ان يت�سب��ب بت��اأزمي بع���ص الأمور 
وببع���ص النقا�سات احلامية، ورغم ذل��ك قد تفرح بفر�سة اأو 
بخر يتعلق ب�سوؤونك املالية عاطفيًا: ل ت�سَع لإقناع ال�رشيك 
بوجه��ة نظرك، فق��د تكون خمطئ��ًا وتدفع ثم��ن اأنانيتك، بل 

حاول البحث عن طريقة اأخرى مفيدة وناجحة

مهني��ًا: يعدك ه��ذا الي��وم بالأف��راح والأ�سف��ار وامل�ساريع 
احلل��وة والعالق��ات املمتازة مع اأرباب العم��ل، ما ينعك�ص 
اإيجابًا على الو�سع املهن��ي عاطفيًا: تخطط لق�ساء اأم�سية 
رومان�سية مع احلبيب تن�سيان خاللها كل م�ساكل املا�سي 

وتتبادلن اأرّق الأحاديث واأجمل العبارات

مهني��ًا: تعال��ج م�ساأل��ة �رشاك��ة، وت�سع��ر بتناف��ر م��ع اأحد 
الزمالء، لذا اأدعوك اىل الروّية والتحفظ والتفكري يف اإيجاد 
احلل��ول الناجعة عاطفي��ًا: اإمنح ال�رشي��ك املزيد من الوقت 
لكي ي�ساعدك على التفكري يف حل العقد للخروج من املاأزق

مهني��ًا: ُتق��دم عل��ى م�رشوع خ��اّلق تلق��ى دعم��ًا كبرياً 
لتنفي��ذه، ال�ساح��ة وا�سع��ة للق��اءات املثم��رة واملفي��دة 
وبناء عالقات مهنية جيدة عاطفيًا: التخطيط للم�ساريع 
امل�ستقبلي��ة م��ع ال�رشي��ك قد ل يج��دي نفع��ًا اإذا مل يكن 

مقرتنًا بالنيات ال�سافية وباحلب ال�سادق

مهني��ًا: تبدو الأمور كثرية و�ساغط��ة، ول ت�سمح لأحد 
من الزمالء اأن يغّر بك لتت�رشف ب�سلبية جتاه الآخرين
�سغوط��ًا  املتاأرجح��ة  العالق��ة  تواج��ه  عاطفي��ًا: 
وم�ساع��ب، مار�ص اأق�سى جهدك للبق��اء قرب احلبيب 

اأطول وقت ممكن

مهني��ًا: يدّق هذا الي��وم جر�ص الإن��ذار، فانتبه وكن 
ح��ذراً ج��داً، ل تع��ط ثق��ة عمي��اء ول ت�س��ّدق بع�ص 
الأوه��ام عاطفي��ًا: عالق��ة عاطفي��ة ممي��زة وواعدة 
تك��ون نهايتها �سعي��دة وترتك اأثرها عل��ى املحيط، 

وتعي�ص بعدها حياة من نوع اآخر متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
اأم كلثوم 1 احلمداين الذي غنت من �سعره 

o �سندوق �سغري 2 من يبني 
اجلاهلي��ة  اأدرك  م��ن   o ال�سم��اء  م��ن   3

والإ�سالم
o ح�سم 4 النتيجة والتايل 

o عبء ثقيل اأداة نفي جازمة   5
 o 6 ممثل��ة م�رشي��ة من اأفالمه��ا جميلة

مت�سابهان
اأبنائي  7

o وراء 8 ن�سب وانتهى 
9 طبي��ب وع��امل وفيل�س��وف م�سلم ولد يف 

دم�سق وتويف يف القاهرة
اأفريقية بناها عقبة بن نافع 10 مدينة 

اأ�سا�ص علم الجتماع 1 مقدمته 
2 ل��ون م��ن األ��وان اخل�س��ب o توقع اخلري 

اأو ال�رش
o ما ل�سق 3 مراقب موؤنب 

o غري نا�سج 4 �رشاب �ساخن لذيذ 
اأعجمي o ا�سم موؤنث  5 فرعون 

o ليت اأبدا  6 ل ميكن ك�رشه 
o بدانة )مبعرة( 7 نقعة مائية و�سخة 

o ي�سبح عفنا 8 ن�سف بي�سة 
ط��رف   o اأحده��م  عن��د  ترب��ى  م��ن   9

)معكو�سة(.
o حاجز 10 �ساعر �سعراء العرب 


