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رصد علامء فلك مؤخرا، نجام عمالقا براقا يقع عىل بعد 25 ألف سنة ضوئية 
عن األرض، ويعادل حجمه 100ضعف حجم الشمس.

واكتشــف العلامء أن النجم العمالق ظّل خافتا بنسبة 97 يف املئة ملئات األيام، 
إال أنه عاد ببطء لسطوعه السابق.

وقد يكــون التعتيم املرتبط بالنجم ناجام عن دوران الكواكب حول بعضها، أو 
وجود كمية هائلة من الغبار تحجب الضوء.

ووصف العامل يف معهد الفلك بجامعة كامربيدج، يل سميث، النجم كام لو أنه 
»انبثق فجأة من العدم، بعد أن تالىش يف أوائل عام 2012«، حسبام نقلت صحيفة 

»ذا غارديان« الربيطانية.
ورصد العلامء النجم باالســتعانة بتلســكوب »فيســتا« الذي يديره املرصد 
األورويب الجنويب يف تشييل، حيث كان يراقب أعدادا كبرية من النجوم، من خالل 

أطيافها الكهرومغناطيسية.
وأطلق العلامء عىل النجم املكتشف اسم VVV-WIT-08، وأكدوا أنه ال يندرج 

ضمن فئات معينة، نظرا لكونه سلوكه متغريا.
ويعتقد العلامء أن رصــد هذا النجم العمالق سيســاعدهم عىل فهم طبيعة 
وســلوك »النجوم الوامضة«، هذا إىل جانب معرفة خصائصها، وكيفية تطويرها 

ومصريها النهايئ، ومدى تأثري ذلك عىل األرض.
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افقيا 
1 – من اهم كتب مالك بن نبي . 

2 – أول رائد فضاء.
3 – امسك اليشء واقعد عليه ومل يجعل 

له حركة – مبعنى مقاتل .
4 – يختفي عن األنظار)معكوســة(–

الحيوان الوحيد الذي له عظام يف رأســه 
)نكرة(.

5 – نصف دار– من الفواكه)معكوسة(.
بــن  عمــر  بــه  اشــتهر   –  6
ن  ا هو – ) ســة معكو ( ب لخطا ا

وضعف)معكوسة(
7 –يكرب ويزدهر)معكوســة(– االسم 

االول ملخرتع املنبه.
8 –مودة – خوف وهلع)معكوســة(- 

شتم
9 – ود –من اسامء سيوف الرسول) 

قولوا صىل الله عليه وسلم (.
10 - ميمنة وسهولة

11 – ســبب الحرب التي وقعت بني 
قبيلتي بكر وتغلب جســدتها الســينام 

السورية يف واحدة من الروائع العاملية

عموديا 
1 - شــاعر وكاتــب واديــب عريب 

)معكوسة( 
2ـ االســم االول ألهــم مؤلفات ابن 

القيم الجوزية .

3 – ربوة مبعرثة– من الفواكه )نكرة(– 
رمز جربي )معكوسة(

4– لف الــورق او احتفــظ بها - من 
الزواحفـ ـ عبيد .

5– أثرياء . متشابهات 
-6 ادة نفي – للتعريف 

7– رنات - نناقش االمر .
8ـ اول قتيــل يف التاريخ- هو ابن أخي 

ابراهيم الخليل عليه السالم )معكوسة(
 9ـ من الكواكب السيارة)معكوسة( – 

عس .
النار  -10 كل ما أوريت واشــتعلت به 
من قطنة أو يشء رث )معكوسة(– عكس 

تجيب )معكوسة(
11ـ أول مــن قــال مرحبــا واهــال 

)معكوسة(

 الكلمات المتقاطعة
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علماء ير�صدون جنم عمالق 
يعادل 100�صعف حجم ال�صم�س


