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هل يقرأ العرب الرواية فعال؟

 تعرف على هواتف نوكيا الجديدة... "أحدث اإلبتكارات المتحّركة مقابل ثمن مدروس"

 سوق خيري لتوفير العالج لمرضى 
الثالسيميا في الموصل

�شه��دت مدين��ة املو�ش��ل، عا�شم��ة حمافظة نين��وى، �شمايل 
العراق، جتربة جديدة متثلت يف اإن�شاء �شوق خريي، يف بناية 
اإح��دى الكليات و�شط املدينة، يع��ود ريعه لأ�شخا�ص يوفرون 
الع��الج ملر�ش��ى الثال�شيميا. و�شهد ال�ش��وق رواجًا كبرياً على 
م��دى يومني ب�شبب تن��ّوع ب�شائعه، ف�شاًل ع��ن رخ�ص اأثمان 
امل��واد املعرو�ش��ة للبي��ع، وفقا مل��ا اأكده عم��ار �شالح، وهو 
اأح��د الداعم��ني لتجربة اإن�شاء ال�شوق. وق��ال اإن جميع املبالغ 
ل��ة كاأرب��اح م��ن بي��ع ب�شائ��ع ال�ش��وق تذه��ب لعالج  املح�شّ
مر�ش��ى الثال�شيميا يف املو�ش��ل"، مو�شحا اأن املدينة فقدت 
ع��دداً غري قلي��ل من اأبنائه��ا امل�شابني به��ذا املر�ص، نتيجة 
ع��دم وفر الأدوي��ة. واأ�شاف اأن "م��ا ميّيز ال�ش��وق هو رخ�ص 
اأثم��ان املعرو���ص في��ه، باملقارن��ة م��ع الأ�ش��واق الأخرى"، 
مبين��ا "اأن املو�شلي��ني يق�شدون هذا ال�ش��وق ل�شببني: اأولهما 
امل�شاهم��ة ولو ب�شكل ب�شيط يف دعم املر�شى، ف�شاًل عن توفر 

الب�شائع باأثمان منخف�شة".
واعت��ر مدير ال�ش��وق اخل��ريي يف املو�شل، اأحم��د ه�شام، اأن 
"ه��ذه التجرب��ة متثل عماًل اإن�شانيًا ق��ام بها اأهايل املو�شل 
م��ن اأجل زرع الثق��ة والحرتام والعمل اخل��ريي لدى ال�شباب 
املو�شل��ي"، مو�شحا، خ��الل مقابلة مع تلفزي��ون حملي، اأن 

هذا العمل �شيوؤدي بالنتيجة اإىل تنمية القدرات الإن�شانية. 

اأو  "كنتاكي"  وجبة  تاأتيك  كما  كتاٌب  جاءك  لو  ماذا 
ت�شبه  ب�شهّية  تقراأه  ذلك  �شيجعلك  هل  "ماكدونالد"؟ 
�شهّية التهام وجبة �رسيعة و�شاخنة، ت�شلك من دون اأن 

تتحّرك من مكانك؟
ل �شّك يف اأن النمط املت�شارع للحياة اأوجد اأمناط �شلوك 
الإلكرتونية،  الكتب  على  القارئ  اإقبال  منها  �رسيعة، 
�رسكات  وجود  فبات  الورقية،  الكتب  من  كلفًة  الأق��ّل 
مثل  وجود  يوؤ�رّس  فاإلَم  ملّحة،  حاجًة  الكتب  لتو�شيل 

هذا النوع من الت�شويق؟ وما هي الكتب التي ُتطَلب؟
الأدبية  الأجنا�ص  بني  ب���ارزاً  موقعًا  ال��رواي��ة  حتتّل   
اأجنا�ص  ا�شتيعاب  على  ق��ادرة  لكونها  رمبا  الأخ��رى، 
اأنها  الق�شرية وامل�رسحية وال�شعر، كما  اأخرى كالق�شة 
من  الكاتب  مُتّكن  احلرية  من  م�شاحة  منح  على  قادرة 
الفكرية ومعاجلتها بتف�شيل، وهي  التعبري عن مواقفه 

ل�شيقة باإفرازات الع�رس وقادرة على ه�شم �رساعاته.
الهتمام  ت�شاوؤل  حقيقة  اأي�شًا،  تفّوقها،  اأ�شباب  ومن   
اليوم  اإىل  ت�شتطع  العربية مل  الذائقة  لأن  رمّبا  بال�شعر، 
فتاهت بني قدميه وحديثه، كما ل  ح�شم موقفها منه، 
الأدبية  باجلوائز  الرواية  رواج  ارتباط  اإمكانية  تخفى 
امل�شتحدثة. و�شاعتئٍذ، ميكن اأن نفهم اأّن القارئ العربي 
كّميًا على  اأكرث ح�شوراً  اإىل ما هو  �شحية، لأنه ي�شعى 
بامل�شابقات  الهتمام  تزايد  ب�شبب  ال��ن��وع،  ح�شاب 
الروايات كما  العربي  ي�شرتي  للرواية، فهل  �شة  املخ�شّ
يطلب الوجبات ال�رسيعة لأن ال�رسعة حاجٌة من طبيعة 
عر  ب�رسعة  الهروب  اإىل  ي�شعى  لأن��ه  اأم  الع�رس؟  هذا 

الرواية من واقٍع اأفرزه هذا الع�رس؟
بريندان  يقول  العامل؟  يف  الآخ��رون  يقراأ  م��اذا  ولكن   
براون يف تقرير ن�رسه موقع "غلوبال اإنغلي�ص اإديتينغ" 
)Global English Editing(: "بالن�شبة اإىل الكتب 
الأكرث مبيعًا، ُتعّد "دون كي�شوت" الأوىل عامليًا مع رقم 
حجزت  كما  ن�شخة،  مليون  بخم�شمئة  ُيقدَّر  مبيعات 
الأك��رث  الكتب  بني  لها  مكانًة  بوتر"  "هاري  �شل�شلة 
مليوَن  امللعون"،  و"الطفل  هي  باعت،  حيث  مبيعًا؛ 
ن�شخة، وكانت "الب�شت �شيلر" يف الوليات املّتحدة لعام 

."2016
درجة  اإىل  متقاربًة  الأدبية  الأذواق  العوملة  جعلت   "  
اأّن ذائقة العرب ل تبتعد كثرياً عن ذائقة  كبرية " يبدو 
مقارنة  ولكن  ب��ال��رواي��ة،  الهتمام  جهة  من  ال��ق��ّراء 
بلداٍن  يف  مبعّدلته  العربية  البالد  يف  البيع  معّدلت 
اأن  ي�شبق  مل  اإذ  املبيعات؛  حجم  يف  الهّوة  ُتظِهر  اأُخرى 
عرفنا، اإىل اليوم، اأّن كتابًا عربّيًا من اأّي نوع كان حّقق 
مبيعات باملاليني، حّتى تلك الإ�شدارات التي ُتعّد �شمن 
"الأكرث مبيعًا"، ول حّتى تلك التي كان لأ�شحابها �شاأٌن 
يف عامل الرواية العربية؛ ككتب جنيب حمفوظ �شاحب 
"نوبل لالآداب"، والتي �شدرت يف بلٍد يزيد عدد �شّكانه 
براون  دان  قّراء  اأّن  ن�شمة، يف حني  عن ثمانني ميلون 
اأكرث من مليون ن�شخة من رواياته حتى قبل  يحجزون 

اأن ت�شُدر. اأّما هاروكي موراكامي، فيكفي اأن ُيعَلن عن 
�شدور روايٍة له، حتى يقف الآلف يف انتظارها، فهل 
واقع الرواية عند العرب م�شابه ملوقعها يف العامل فعاًل؟
ومبيعًا،  طلبًا  الأكرث  هي  الرواية  باأّن  جدًل  �شّلمنا  لو 
اإليها له دللت ترتبط بواقع  فاإّن ميل الذائقة العربية 
اأوك�شيجني  نق�ص  ُيعّو�ص  رمّب��ا  فالقارئ  العربي؛ 
ُيف�رّس  اأن  يحاول  لعّله  اأو  املعي�ص،  الواقع  يف  البطولة 
يقول  كما  اإذ  مت�شارع،  بنمط  التغرُيّ  يف  الآخذة  احلياة 
الق�ش�ص  خالل  من  اإّل  احلياة  ُتفَهم  "ل  ريكور:  بول 
عن  ينّبئ  ما  الحتمالني  كال  ويف  عنها"،  ُتروى  التي 
جمرمًا  الروائي  البطل  كان  �شواء  البطولة،  اإىل  عط�ص 
اأم �شاحلًا، فالقتل اأحيانًا قد ُيحّقق انت�شاراً على ال�رس، 
الروايُة  اإذا كانت  ال�شلب.  بقانون  اأ�شماه هيغل  ما  وهو 

فهي  لوكات�ص،  جورج  يقول  الرجوازية" كما  "ملحمَة 
بروز  جلهة  احل��داث��ي،  بعد  ما  ع�رسنا  طبيعة  حتاكي 
دون  العربية،  ال�شعوب  بع�ص  لدى  مت�شّخمة  ث��روات 
اأفرز ذاتني متناق�شتني، لكّنهما يف  اأخرى، مّما  �شعوب 
احلقيقة وجهان لعَر�ص واحد هو املال: اإحداهما متخمة 
والأخرى تبحث عن تلك التخمة باإ�شباع املظاهر. كما 
اليومي  تفا�شيل  والإيغال يف  الذات  البحث عن  يجري 
عن  بعيداً  باحلرية،  ال�شعور  اإىل  كمعٍر  وال�شخ�شي، 
اخلطاب الر�شمي، يف عامل عربي ي�شّج بالقمع واحلروب 
الدكتاتورية،  الأنظمة  قبل  من  ال�شعوب  �شّد  ُت�شّن  التي 
لذلك فلي�ص بعيداً اأن يكون امليل اإىل الرواية ي�شبه الع�رس 
كذلك، باعتبار رغبة القارئ يف اللت�شاق بعوامل بدائية 

حلمية اأثرية، تكاد حياته ُتلقي عليها حتية الوداع.

بلدان  يف  غريها  مع  العربية  الذائقة  التقاء  يف  لعّل   
واملاأكل  املظهر  ناحية  من  فقط  لي�ص  الأخ��رى،  العامل 
العربية،  البالد  يف  انت�رست  التي  ال��ع��ادات  وبع�ص 
الطبائع، فالإن�شان  اإىل ما ميكن ت�شميته عوملة  اإ�شارة 
العربي الذي عرف الكثري من احلروب وما يزال يعرفها 
اإىل  ال�شيني  كما  ينحو  اأ�شكالها،  باختالف  ويحياها 
ال�شينية  الروايات، ول يكتفي بالتلّذذ بالأطباق  قراءة 
اإّن ظاهرة  التي غزت العامل العربّي... فهل ميكن القول 
العوملة جعلت الذوق الأدبي عاملّيًا مت�شابهًا اإىل درجة 
الإن�شان  ذل��ك  يوؤّهل  وه��ل  �شحي؟  ه��ذا  وه��ل  كبرية؟ 
بامل�شاواة  ي�شعر  وهو  �رسيعة  وجبة  ياأكل  اأن  العربّي 
احلقيقية مع منوذج ُي�شعى له اأن يكون الأ�شمى والأكرث 

قًا؟ تفوُّ

تقدمي  ي�شمن  ب�شكل   Nokia 4.2 4.2 نوكيا  ّمم  �شُ
مدرو�ص  ثمن  مقابل  املتحّركة  الهواتف  اإبتكارات  اأح��دث 
اأنيق  بت�شميم  الهاتف  يتمّتع  املتناول.  اإىل  وقريب  ج��داً 
جماًل  الكاملة  العر�ص  �شا�شة  وتوّفر  كما  للزجاج  ومنحوت 
خارجيًا لفتًا كما وتت�شّمن كامريا خلفية مزدوجة، وتتمّيز 
واأح��دث   AI ال�شطناعي  بالذكاء  مدعومة  بابتكارات 
ت�شغيلها  يتّم  والتي  �شنابدراغون،  كوالكوم  �رسائح  من  جيل 
 .Android 9 Pie باي   9 اأندرويد  نظام  بوا�شطة   جميعًا 
جوجل  م�شاعد  زّر   Nokia 4.2 4.2 نوكيا  ويت�شّمن 
اأن يحدث ثورة يف  الذي من �شاأنه   Google Assistant
طريقة تفاعلك من هاتفك الذكي. بب�شاطة، ميكنك ال�شغط مّرة 
واحدة للو�شول اإىل م�شاعد جوجل للح�شول على التوجيهات، 
واحل�شول  املو�شيقى  اإىل  ال�شتماع  اأو  ات�شالت،  اإج��راء  اأو 
وعند  الإط��الق.  على  �شكل  باأ�رسع  اأ�شئلتك  عن  اإجابات  على 
الزّر مّرتني، يعر�ص م�شاعد لكم م�شاعد جوجل  ال�شغط على 
ومعلومات  ذكية  اق��رتاح��ات  مع  يومك  عن  ب�رسية  ملحة 
التنقل. عن  معلومات  ذل��ك  يف  مبا  �شخ�شيًا،  لك   منا�شبة 
احلافة  من  متتد  التي  و�شا�شته  املدمج  حجمه  وبف�شل   
 ،Selfie Notch نوت�ص  �شيلفي  وخا�شية  احلافة  اإىل 
 8.4 ب�شماكة  ذكيًا  هاتفًا   Nokia 4.2 4.2 نوكيا  ي�شّكل 
ل�شتخدامه  منا�شب  ب�شكل  رقيق  اأّن��ه  يعني  مما  فقط،  ملم 

ميزات  اأي�شًا   Nokia 4.2 4.2 نوكيا   يقدم  واح��دة.  بيٍد 
ب�شعٍر  ال��ك��ام��ريات  متعدد  الت�شوير  مثل  رائ���دة  ت�شوير 
املزدوجة  اخللفية  الكامريا  وتتمّيز  كما  جديد،  م��درو���ص 
الذكريات. اأروع  بالتقاط  وت�شمح  عمق  عن  ا�شت�شعار   بجهاز 
عر�ص  �شا�شة  اأك��ر  بني   Nokia 3.2 3.2 نوكيا  يجمع 
عالية الو�شوح +HD وبطارية نوكيا املعروفة التي تدوم 
9 باي  اأندرويد  ليومني كاملني واملدعومة جميعها بتجربة 
 Nokia 3.2 نوكيا  يتمّتع  الأحدث.   Android 9 Pie
 +HD الو�شوح  عالية  بو�شة   6.26 قيا�ص  ب�شا�شة   3.2
الأفالم  من  املزيد  مل�شاهدة  للمعاناة  اليوم  بعد  ُت�شطر  فال 
نظرة  وباإلقاء  املبا�رس.  البث  وبرامج  التلفزيونية  والرامج 
 Nokia 3.2 نوكيا  يجمع  البطارية،  عمر  على  �شاملة 
املتميزة  الذكية  الهواتف  من  العديد  من  اأكر  بطارية   3.2
واإّن  ذلك  والرجميات.  الأجهزة  يف  العالية  الكفاءة  ذات 
�شنابدراغون  كوالكوم  املتنقلة  باملن�شة  مدعوم  الهاتف 
ي�شمح  مما   Qualcomm Snapdragon 429  429
 Nokia 3.2 نوكيا  وياأتي  �شهولة.  بكل  املهام  باإمتام  له 
Google Assi s جوجل   م�شاعد  بزر  مزّوداً  اأي�شًا   3.2
tant الذي من �شاأنه اأن يحدث ثورة يف طريقة تفاعلك من 
هاتفك الذكي. بب�شاطة، ميكنكم ال�شغط مّرة واحدة للو�شول 
ل�شتعرا�ص ملحة  ونقرتني  فوري،  ب�شكل  م�شاعد جوجل  اإىل 
 عما يبدو عليه يومكم اأو ميكن ال�شغط مطّوًل لنمط الال�شلكي.
بل�ص   1 نوكيا  هاتف  مع  البتدائية  هاتفك  بتجربة  ارت��ِق 

عائلة  من  بالكامل  جديد  ع�شو  وهو   ،  Nokia 1 Plus
واحٌد  اإّن��ه   .)Go )بن�شخة  اأندرويد  بنظام  الذكية  الهواتف 
اأندرويد  بنظام  عامليًا  ُتطرح  التي  الذكية  الهواتف  اأّول  من 
ت�شميم  يف  ممتازة  ت�شوير  مزايا  ويقّدم   ،)Go )بن�شخة   9
اأحدث  اإىل  اإ�شافة  كبرية،  �شا�شة  مع  نوكا  من  اجلودة  عايل 
جوجل  م�شاعد  مثل   )Go )بن�شخة  اأن��دروي��د  خ�شائ�ص 
 Nokia 1 نوكيا  ين�شّم   .Google Assistant Go
�رسيحة  اإىل  املتطّور،  الت�شميم  ذات  بل�ص   1 نوكيا   Plus

اإىل  وباللجوء  املتدنية.  الكلفة  ذات  القيمة  عالية  الهواتف 
الهاتف  يتاأّلق  الأب��ع��اد،  ثالثية  مل�شات  مع  مبتكرة  م��واد 
مبلم�ص رائع ذات نق�ص ناعم ودقيق يف اخللف يغّلف هاتف 
نوكيا 1 بل�ص Nokia 1 Plus و�شوًل اإىل ال�شا�شة. ميكنك 
خالل  من  �شورك  يف  رائعة  تفا�شيل  على  احل�شول  اأي�شًا 
والرت��ق��اء  تلقائي،  برتكيز  تعمل  التي  اخللفية  الكامريا 
الأمامية  الكامريا  مع  جديدة  م�شتويات  اإىل  ال�شيلفي  ب�شور 
."beautify feature" جتميلية  مبيزة  املعززة   اجلديدة 
وي�شّكل نوكيا نوكيا  Nokia  210 210 الإ�شافة اجلديدة 
ي�شمح هذا  ال�شوق.   الرائدة يف  البتدائية  اإىل عائلة هواتفنا 
 Opera مت�شّفح  بوا�شطة  بالإنرتنت  بالإّت�شال  الهاتف 
Mini browser وال�شتمتاع بلعبة الأفعى ل�شاعات عديدة 
  Nokia نوكيا   نوكيا  يتمّتع  البطارية.  حيال  القلق  بدون 
الإنرتنت  اأجهزة  جمموعة  يف  اأ�شا�شي  ب��دور   210 210
جداً  متني  بغالف  ياأتي  وهو  نوكيا،  من  الأدن��ى  ال�شعر  ذات 
خ�شي�شًا  م�شمم  اأّنه  كما  الر�شا�شي  كربونات  البويل  بلون 
ليخفي تاأثريات احلياة اليومية عليه. ت�شّفح الإنرتنت بف�شل 
اّت�شال  على  واب��َق   Opera Mini browser مت�شّفح 
بعائلتك واأ�شدقائك عر في�شبوك بدون القلق على البطارية. 
 Nokia  210 210  وميكن للهواة اأن يجعلوا نوكيا نوكيا
ونغماتهم،  تطبيقاتهم،  حتميل  خالل  من  ال�شخ�شي  هاتفهم 
M s  وخلفياتهم املف�شلة مبا�رسة من متجر موبايل �شتور

.bile Store

بغداد -  الجورنال

 بغداد – نبأ مشرق
 

مهني��ًا: يجعلك هذا اليوم ترّكز على حياتك املهنية، وت�شع 
خمّططات جديدة وتنفتح اأمامك بع�ص البواب، وتعّر عن 
رغبات��ك عاطفيًا: قد ُتتاح لك فر���ص ا�شتثنائية هذا اليوم، 
وعالقت��ك مميزة مع اجلن�ص الآخ��ر، وحت�شن 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�شتعداً ل��كل جديد يف هذا 
الإط��ار عاطفيًا: ك��رثة ان�شغالتك تبعدك عن ال�رسيك اإىل 
حد كبري، وهذا قد اأ�شبح مزعجًا له ب�شبب غيابك املتكرر 

وعليك اإيجاد حّل �رسيع

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

ب�شاأن عالقتك به

مهني��ًا: يجعلك هذا اليوم تفكر يف ق�شية مالية تتعلق 
باأ�شه��م اأو م�شتندات اأو �شمان��ات اأو عائدات م�شرتكة 
مع بع�ص الأطراف عاطفي��ًا: ل تدع املخاوف ت�شيطر 
علي��ك وب��ادر للتق��رب اإىل احلبي��ب قب��ل اأن تخ���رسه 

بلحظة، وعندها قال ت�شتطيع تعو�شه

جدي��د يلقي ال�شوء على عمل جماع��ي تقوم به وتنجح 
يف تنفي��ذ كل م�شاريع��ك الت��ي خطط��ت له��ا على مدى 
�شن��وات عاطفي��ًا: تع��ّر عن اآرائ��ك لل�رسي��ك، وتتاح لك 
فر�ص جّي��دة للتوا�شل معه، ورمب��ا تبحث ق�شية زواج 

لأحد اأفراد العائلة 

مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج اجلدي قد يجعلك اأمام خيار 
�شعب وم�شاعب �شتى وظروف طارئة تر�شخ حتت ثقلها 

عاطفي��ًا: تب��دو حتّركات��ك وحما�شت��ك يف اأوجه��ا، وتبدي 
ا�شتع��داداً للقي��ام باأم��ور م�شتحيلة لإر�ش��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�شليم والروؤية امل�شتقبلية اجليدة، ل بد 
من اأن يوؤديا دوراً مهمًا واأكرث تطوراً يف حياتك

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

مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج اجلدي ي�شعك 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 خاللها ال�شخ���ص املنا�شب للبدء بعالقة 

جديدة وجدية والتفكري يف الرتباط وال�شتقرار

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

�شحي��ًا: اللتحاق باأحد الأندي��ة الريا�شية والقيام بحّمام 
بخار و�شونا يريحك كثري%  

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

حاول حت�شني تعاطيك معه

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

ب�شيط ا�شتجد وكبح فراملك

مهنيًا: فر�ص ا�شتثنائية لل�شفر والتوا�شل مع بع�ص 
الأط��راف اخلارجي��ة، اأو للق��اء �شخ���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�شل اإذا اأح�شنت الت�رسف

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
o من�شوب لالأب 1 مقطوع غري مكتمل 

o مت�شابهان 2 ت�شليحات 
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عاملي �شاحب عدد من ال�شيمفونيات
اإىل �شائل o حتول  4 مدينة مغربية 
o مروة بالرتكية 5 التوق والتمني 

6 م��ا ي�شي��ل من ع�ش��ارة الفم o مدينة 
فرن�شية �شاحلية )مبعرثة(

للتف�ش��ري   o )مبع��رثة(  اأمل��ان  نه��ر   7
وال�شرت�شال

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

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

غري �شديقة
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