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اسرتاحة

افقيا : 
1ـ صاحبة الشاعر قيس بن ذريح.

2ـ مودة ـ صّور ـ سأم ـ صنف.

3ـ مرفأ يف رشق قربص ـ سادة املدينة ـ نقيض 

ميت.

4ـ يبرص ـ اتحاد ـ مرفأ يف جنوب لبنان.

5ـ حبس ـ مقلة ـ مريس السفن.

6ـ حرف تفسري ـ خمد اللهب ـ مغتاظ.

7 ـ استخدم  ـ اكرتث ـ حسام.

8 ـ لسان النار ـ أمر مرفوع إىل القضاء ـكاتب.

9 ـ ألفــاظ دالة عىل معنــى ـ حدبة يف ظهر 

الجمل ـ ارشد.

10ـ خفق القلب ـ شقيق ـ اعتدل.

11ـ متالحم ـ يغني غناًء حسنًا ـ جواب.

12ـ ضــد غلظـ  طواف حــول اليشءـ  ريح 

لينة.

13ـ يجمع ـ ضد اقرتب ـ انثني.

14ـ صحراء واسعة )معكوسة( ـ بحر داخيل 

يف آسيا ـ نظيف.

15ـ كثــري الحب ـ يفــي بترصيح ـ الذين 

فقدوا آبائهم وهم صغار

رأسياً:
1ـ صاحبة الشاعر قيس بن امللوح.
2ـ مالّح يطيل يف الكالم ـ تشذيب.

3ـ مصباح ـ تقايض ـ ثناء.

4ـ ضد شبع ـ توم ـوالد.
5ـ جبل نار ـ برهه من الزمن ـ خطأ.

6ـ نقيض رجال  ـ نزع ـ ضد ابعد.
7 ـ اكتمل ـ ضد راحة ـ قذارة ـ توهج.

8ـ دولة آسيوية عاصمتها طوكيو ـ ينزوي.
9ـ بريق ـ شقيقة ـ صوت الرعد.
10ـ صديق ـ صبي ـ طن الجرس.

11ـ حرف جواب مبعني نعم ـ مناقض ـ محب 
لإلنسان.

12ـ حظ ـ نبات يستخدم يف العطارة.
13ـ قهوة ـ يالئم ـ مدلول.

14ـ منفرد بنفســة ـ طبقة يف مبني ـ طائفة 
من األشياء تؤخذ معًا.

15ـ تعب ـ االســم اليونــاين لعاصمة اململكة 
األردنية الهاشمية.
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يف  دراســة  كشــفت   
ثلث  يقرب من  ما  أن  بريطانيا، 
من  خرجوا  الذين  األشــخاص 
املستشفيات يف بريطانيا، بعد 
بفريوس  إلصابتهم  دخولهــم 
كورونا، أعيد إدخالهم إليها مرة 

أخرى.
وقالــت الدراســة إن ثلث 
بسبب  املستشفيات  دخلوا  من 
إدخالهم  تم  بكورونا،  إصابتهم 
مرة أخرى، يف غضون 5 أشهر، 
بينــا تويف واحــد من كل 8 
أشــخاص دخلوا املستشــفى 

بسبب الفريوس، وفقا لصحيفة »غارديان«.
وكشفت الدراسة، وجود خطر أكرب لحدوث مشاكل يف أعضاء الجسم، بالنسبة للمصابني تحت سن الـ70، 

ومن هم من األقليات العرقية.
وقالت الطبيبة شارلوت سامرز، املحارضة يف طب العناية املركزة يف جامعة كامربيدج: »كان هناك الكثري 

من الحديث حول حاالت الوفاة املرتفعة التي كشفتها الدراسة، لكن هذا ليس االكتشاف املهم الوحيد«.
وأضافت: »فكرة أن لدينا هذا املســتوى من املخاطر املتزايدة لدى الشــباب، تعني أن لدينا الكثري من العمل 

للقيام به.«
وال يوجد إجاع حتى اآلن حول حجم وتأثري »كوفيد طويل األمد« ، لكن العلاء وصفوا األدلة الناشئة عىل 

أنها مثرية للقلق.
ووفًقا لألرقام األخرية التي قدمها مكتب اإلحصاءات الوطنية الربيطانية، ال يزال 5 األشــخاص يف إنجلرتا 
يعانون من أعراض فريوس كورونا بعد 5 أســابيع من اإلصابة، وال يزال نصفهم يعانون من مشــاكل ملدة 12 

أسبوعا عىل األقل.
واستندت نتائج الدراسة إىل بيانات من املكتب ومن األطباء يف إنجلرتا.

ومتت مقارنة إجايل 47780 فردا دخلوا املستشفى بني 1 يناير 2020 و 31 أغسطس 2020، مع تشخيص 
.Covid-19 أويل باإلصابة بفريوس كورونا، ومتت مقارنتها مع مجموعة مل تكن مصابة بـ

ومن أصل 47780، تم إعادة إدخال 29.4 باملئة إىل املستشــفى خالل 140 يوما من الخروج، وتويف 12.3 
باملئة منهم.

ووجد الباحثون أن معدل إعادة القبول كان 3.5 أضعاف، ومعدل الوفيات أعىل بسبع مرات من تلك املوجودة 
يف حاالت املرض للمصابني بأمراض غري فريوس كورونا.

وأظهرت الدراســة أن خطر اإلصابة بأمــراض ما بعد الخروج - مثل أمراض الجهاز التنفيس والســكري 
ومشاكل القلب والكبد والكىل - لدى مرىض كورونا، كان أعىل مقارنة باألمراض األخرى.

 كشــفت الهيئة 
لآلثــار  العامــة 
بســاحل  واملتاحف 
عــن  حرضمــوت، 
أثرية مبديرية  مقربة 
دوعن تعــود عمرها 

إىل 2500 عام.
مديــر  وقــال 
الهيئــة العامة لآلثار 

واملتاحف بســاحل حرضموت رياض أحمد باكرمــو، إن الهيئة تلقت 
بالًغا بظهور مغارات أثناء عملية شق ألحد الجبال يف منطقة املشهد 
القريبة من مدينة ربيون ومدينة الهجرين التاريخية مبديرية دوعن، 
وتم إيقاف عملية الشــق بالتنسيق مع قيادة السلطة املحلية باملديرية 
حتى يتم استكال الدراســات واملسح للموقع ومعرفة املزيد من هذه 

اآلثار.
وأضاف باكرموم يف ترصيح نرشته وكالة )سبأ( الرسمية: »نفذنا 
نزوال ميدانيا مبعية مدير عام الهيئة بوادي حرضموت الدكتور حسني 
العيدروس ملعاينة املوقع والذي كشــفت لنا بشــكل أويل عن وجود 

مقابر تعود ململكة حرضموت القدمية«.
ومثن مديــر الهيئة العامة لآلثار واملتاحف بســاحل حرضموت، 
تعاون الســلطة املحلية مبديرية دوعن ممثلة باملدير العام سامل أحمد 
بانخر وأهايل املنطقــة ودعوة الهيئة إليقاف العمل مبا يســهم يف 

الحفاظ عىل موروث وتاريخ حرضموت العريق.

درا�شة �شادمة ب�شاأن كورونا

العثور على مقربة اأثرية بدوعن تعود حل�شارة ح�شرموت القدمية
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