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ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5860

مساعد رئيس الجمهورية لشؤون املرأة واالسرة في ايران:

افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل املوظفني

النساء واألطفال املتضرر االول في الحرب والعقوبات وانعدام األمن
ُعق��دت ورش��ة دولي��ة ح��ول التحدي��ات في
مج��ال تعزي��ز روح المبادرة لدى النس��اء في
اي��ران والياب��ان بحض��ور معصوم��ة ابت��كار
مس��اعد رئي��س الجمهوري��ة لش��ؤون الم��رأة
واالس��رة وغالمحسين دهقاني مساعد وزير
الخارجي��ة للش��ؤون القانوني��ة والدولي��ة و
هیرویاسوكوبایاش��ي س��فير الياب��ان ف��ي
طهران و جانكوجائو المدير العام لمؤسسة
الس�لام ساس��اكوا ف��ي صال��ة (حكم��ت)
بالمكتبة الوطنية في طهران يوم االثنين.
وقالت مس��اعدة رئيس الجمهورية لشؤون
الم��رأة واالس��رة :ف��ي الظ��روف الراهن��ة ان
النس��اء ف��ي اي��ران ينتج��ن  75بالمائ��ة م��ن
الصناع��ات اليدوي��ة ،والي��وم يعتب��ر تعزي��ز
المعايي��ر ومس��توى ه��ذه المنتج��ات احدى
مبادراتن��ا ونحت��اج الى تعاون دولي واقليمي
ف��ي تس��ويق ه��ذه المنتج��ات ونأم��ل أن يتم
اتخاذ خطوات جيدة في هذا المجال.
واعتب��رت ان قضي��ة االتف��اق الن��ووي م��ن
القضاي��ا الدولي��ة الهام��ة وقال��ت ان نج��اح

االتف��اق الن��ووي ل��ه تأثي��رات كثي��رة عل��ى
اي��ران ودول المنطقة .واليوم يجب أن نبذل
جهودن��ا لتعزي��ز التفاه��م ونرف��ع مس��توى

العالق��ات لمواجه��ة العن��ف والتط��رف ف��ي
المنطق��ة ألن الح��رب والعقوب��ات وانع��دام
األمن تس��بب خسار النساء واألطفال وانهم

غذاء يقي من األورام السرطانية!
علماء ينتجون
ً
صم��م علم��اء جامع��ة
األبحاث الوطني��ة لتكنولوجيا
والميكاني��ك
المعلوم��ات
والبصري��ات (إي ت��ي إم أو)،
الروس��ية أغذي��ة وظيفي��ة
للوقاية من األورام التي تعتمد
على الهرمونات.
ف��أن قوال��ب الج��وز والحب��وب
ودقي��ق الش��وفان والعصي��دة
س��ريعة التحضي��ر ،الت��ي ت��م
إنتاجه��ا عل��ى أرضي��ة قس��م
المنتج��ات الحيوي��ة الغذائي��ة
م��ن الخام��ات النباتي��ة التاب��ع
لجامع��ة (إي ت��ي إم أو) ،جنب��ا إل��ى جن��ب م��ع
مرك��ز بيت��روف لألبح��اث الطبي��ة ل�لأورام
الس��رطانية التاب��ع ل��وزارة الصح��ة الروس��ية،
كله��ا تحت��وي عل��ى جرع��ات معين��ة م��ن
المغذي��ات الدقيق��ة النش��طة البيولوجي��ة
والسيلينيوم والليكوبين.
وبحس��ب العلم��اء تعتبر ه��ذه الم��واد بمثابة
مض��ادات أورام ومض��ادات أكس��دة تقل��ل م��ن
خط��ر اإلصاب��ة بمختل��ف المراح��ل (جرع��ات
المغذي��ات الدقيق��ة النش��طة البيولوجي��ة
ف��ي وجب��ة واحدة م��ن المنت��ج :االيس��وفالفون
الصوي��ا  50-مل��ج ،الليكوبي��ن –  5مل��غ ،الي��ود
المرتبط عضوياً  150-ميكروغراما.
كم��ا أوض��ح رئي��س المش��روع البروفس��ور
فالديمي��ر بيس��بالوف م��ن قس��م المنتج��ات
الغذائي��ة الحيوي��ة م��ن الخام��ات النباتي��ة في
جامع��ة (إي ت��ي إم أو) ورئي��س مختب��ر الوقاي��ة
الكيمياوي��ة م��ن الس��رطان واألورام ف��ي مركز
بيت��روف لألبح��اث الطبية لألورام الس��رطانية
التاب��ع ل��وزارة الصح��ة الروس��ية ،ف��أن البني��ة
النوعي��ة والكمي��ة للمركب��ات المض��ادة
للسرطان يتم اختيارها بحيث يتعامل المنتج
ف��ي إط��ار الوقاي��ة من الس��رطان لعض��و محدد
وعلى وجه التحديد الرئة والثدي والبروستات
والقولون والمعدة.
وأض��اف العال��م به��ذا الش��أن قائ�لا« :إن هذه
األن��واع م��ن األورام الس��رطانية تعتبر األكثر

ش��يوعا ل��دى الرج��ال والنس��اء ،والت��ي تس��بب
النس��بة األكب��ر م��ن الوفي��ات وتس��بب أكب��ر
ضرر اقتصادي من المرض السرطاني».
وأض��اف أن��ه ل��دى القي��ام بالدراس��ة ت��م
اس��تخدام تكنولوجيا معالجة خاصة للحبوب
(الشوفان) ،والتي تسمح برفع مستوى التوافر
الحيوي (عملية الهضم) س��واء كان للحبوب
الغذائية أو للمواد المضادة لألورام السرطانية
المضافة.
وتعتقد فاسيليسا شيروكوفا الحائزة درجة
الماجس��تير ف��ي جامع��ة إتم��و ،ب��أن المش��روع
يتيح باس��تبدال األدوية ل��دى القيام بإجراءات
الع�لاج الوقائ��ى بالمنتج��ات الغذائي��ة،
وكذلك التشجيع لتناول الطعام الصحى.
وأضاف��ت قائل��ة« :حالي��ا لي��س هن��اك أغذية
وظيفي��ة م��ن أج��ل الوقاي��ة م��ن األم��راض
السرطانية في األسواق».
وبحسب توقع العلماء فأن عدد المستهلكين
المحتملي��ن خالل العامين األولين بعد توزيع
المنت��ج ف��ي الس��وق يت��راوح بي��ن  50-30أل��ف
ش��خص ،وحج��م الس��وق المحتمل��ة للعامي��ن
األولي��ن بعد توزيع المنت��ج حوالى  250مليون
روبل في السنة.
يس��تعد علم��اء جامع��ة إتم��و حالي��ا إلج��راء
االختب��ارات م��ا قب��ل الس��ريرية م��ن أج��ل
الحص��ول عل��ى الش��هادات ذات الصل��ة ،وبع��د
ذل��ك يخطط��ون لتس��جيل ب��راءة اخت��راع
المنتج.

س��وف تواج��ه الي��وم مش��كالت جدي��دة
ف��ي العمل ،إال إنك س��وف تتلق��ى دعماً في
الوقت المناس��ب بحيث يمكنك االستمرار
ف��ي عمل��ك به��دوء .ال ترف��ض ه��ذا الدع��م
وإن ج��اءك م��ن مصادر غي��ر عادية .أما فيما
يتعل��ق بالصحة ،فيمكنك تحديد المس��ار
المس��تقبلي بإيجابي��ة .إذا اقترب��ت م��ن
األشياء بشيء من الصبر والعناية.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

يتبين حالياً أن جميع أشكال التعاون
فعَّال��ة ألن أهداف��ك تتواف��ق وتتزام��ن
م��ع أه��داف م��ن حول��ك .اغتن��م فرصة
كون��ك مفعم��ا بالصح��ة والحيوي��ة
وخل��و ذهن��ك ،وقم ف��ي المرتب��ة األولى
بإنج��از األعمال الخاص��ة بالفريق .اآلن
أيض �اً تج��ري المش��اركات الخاص��ة
بطريقة متناغمة وثمرة.

األسد

 22متوز  21 -آب

العدي��د م��ن األش��ياء ال تس��ير كما
ينبغ��ي ،فتواج��ه عراقي��ل أينم��ا توجهت
ويب��دو أن الجمي��ع يعمل ض��دك .حاول
أن تتري��ث أم��ام تل��ك الظ��روف الت��ي
يب��دو أنها مناوئة وتعام��ل معها كونها
تحدي��ات .إذا ج��رت األم��ور عل��ى غي��ر
المتوق��ع ،ق��د تك��ون النتائ��ج ف��ي نهاي��ة
المطاف إيجابية كغير المتوقع.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

يب��دو أن كل ش��يء يعم��ل تلقائي �اً،
و ُتح��ل المصاعب مباش��ر ًة بمجرد توليك
إياها .لكن لألس��ف لن يستمر هذا الوضع
دائم �اً ،لذا يجب أن تنتف��ع من هذه الفترة
انتف��اع كل��ي .انتهز فرصة ع��دم وجود أي
�ض الوق��ت
هم��وم وانش��غاالت لدي��ك وأق� ِ
م��ع أصدقائ��ك وعائلتك ،فستش��عر بأن
الروابط بينك وبينهم تقوى.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

بم��ا أنك ق��د بذلت طاقتك بتهور
وعشوائية في الوقت الحالي ،أدى ذلك
إل��ى ظهور الخالف��ات بد ًال من النجاح.
لك��ن ،يج��ب أن تكون عل��ى دراية بنقاط
الق��وة ونق��اط الضع��ف الخاص��ة ب��ك
وأن ال تح��اول أن تلع��ب بواح��دة ض��د
َ
النقيضين
األخ��رى .يج��ب َتق ُبل وجود
والتوفيقبينهما.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

في بعض األحيان ،يجب أن تتعامل مع
الفشل في العمل .كن شجاعاً وانظر إلى
هذه االنتكاس��ات على إنه��ا فرص للتغيير
إل��ى األحس��ن .إذا قم��ت بذل��ك ،فس��وف
تخ��رج م��ن أعماق اليأس ف��ي حالة أفضل.
س��وف تتخ��ذ ق��رارات قريب �اً ف��ي حيات��ك
الخاصة .التزم برأيك ،ولكن استمع أيضاً
إلى ما يقوله اآلخرون من حولك.

أن��ت ناج��ح ف��ي العم��ل حت��ى وإن ل��م
يالحظ ذلك أو يظهر لك التقدير .سوف
يفي��دك أن تظ��ل مس��تعداً لمس��اعدة ودع��م
اآلخري��ن .يري��د أحباؤك دعم��ك أيضاً في
الوق��ت الحال��ي .إذا ل��م يك��ن هن��اك ش��يء
ف��ي الص��ورة ،ربم��ا ح��ان الوق��ت للبحث عن
حب��ك الحقيق��ي .لق��د انتهى وقت الكس��ل
والتردد – فطاقتك ال تعرف الحدود.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

ف��ي الوق��ت الحال��ي ،يب��دو أن حج��م
المش��كالت ف��ي تزاي��د ،ولك��ن يج��ب أن ال
تطغ��ى المش��كالت علي��ك .فق��ط عندم��ا
تواج��ه مش��كلة واح��دة تل��و األخ��رى س��وف
تب��دأ في الش��عور بالس��عادة مرة أخ��رى .من
الضروري أن تتصرف في الحال ،وإال فسوف
تواج��ه تعقي��دات أكثر .ال تخ��ف من قبول
المساعدة من اآلخرين في حالة عرضها.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

أنت متفق مع ذاتك ،فأنت واثق بنفسك
وتظه��ر س�لاماً داخلي �اً واضح �اً ،كم��ا أن��ك
مفعم بالحيوية والحماس ،ونتيجة لهدوئك
الخارجي ،يش��عر جميع من حولك بالراحة
في وجودك .ثقتك وسعادتك بالحياة تعني
أن زم�لاءك وأصدقاءك يثقون بك ويطلبون
من��ك النص��ح ،يمكن��ك التخل��ي عن بعض
السلوكيات غير الصحية.

قمر الدين مفيد لصحتك في شهر رمضان
أي��ام قليل��ة عل��ى ش��هر رمض��ان
الكري��م ،ال��ذي يش��تهر بالعصائ��ر
والمش��روبات الممي��زة ومنه��ا
قم��ر الدي��ن ،وه��و أح��د العصائ��ر
والمش��روبات الرمضانية المرطبة
وحل��وة الم��ذاق الت��ي يحبه��ا
الكثي��رون ،في هذا التقرير نتعرف
على فوائد قمر الدين لصحتك.
قال��ت الدكت��ورة جيه��ان
الدم��رداش ،أخصائي��ة التغذي��ة
والس��منة والنحاف��ة ،أن قم��ر
الدي��ن يصن��ع م��ن المش��مش المجف��ف
ويحت��وي عل��ى عناص��ر غذائي��ة مفي��دة
للجسم منها :الفيتامينات ،البوتاسيوم،
الصوديوم ،الكالسيوم ،الحديد ،األلياف
ومضادات األكسدة.
وأوضح��ت أن قم��ر الدي��ن ل��ه فوائ��د
عدي��دة منه��ا أن��ه يع��وض الجس��م ع��ن
الفيتامين��ات والمع��ادن األساس��ية ل��ذا
فه��و مفي��د أثن��اء الصي��ام ،حي��ث أن��ه
يضب��ط س��كر ال��دم بش��كل س��ريع وس��هل
االمتصاص مقارنة بغيره من األطعمة.
وأش��ارت إل��ى أن قم��ر الدي��ن يق��وي
األعص��اب ويفتح الش��هية ويقي الجس��م
من التع��ب واإلرهاق وكذلك فهو مغذ
ويفيد األشخاص المصابين باألنيميا.
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وأوضحت أن قمر الدين يقوي المناعة
ويحت��وي على م��ادة الكاروتين وهي أحد
مض��ادات األكس��دة الت��ي تحم��ي م��ن
االلتهاب��ات ،كم��ا أن قم��ر الدي��ن يعالج
االضطراب��ات الهضمي��ة مث��ل :اإلس��هال
واإلمساك وسوء الهضم.
وتابع��ت أن قم��ر الدين يس��اعد في عالج
الش��عور بالعط��ش والجف��اف ،وه��و مصدر
للكالسيوم لذا يقلل من اإلصابة بهشاشة
العظ��ام ،كماأن��ه يع��زز صح��ة القل��ب
والش��رايين ،وينظ��م ضغ��ط ال��دم ويكاف��ح
الش��يخوخة .وأك��دت الدكت��ورة جيه��ان
أن��ه بالرغ��م من هذه الفوائ��د إال إنه يجب
االعت��دال ف��ي ش��رب عصي��ر قم��ر الدي��ن
وع��دم اإلس��راف ،ألن��ه ق��د ي��ؤدي لزي��ادة
الوزن ،ارتفاع مستوى السكر في الدم.
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الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

أصبح��ت يوميات��ك س��ارة ومبهج��ة ف��ي
طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيداً مع جميع
األط��راف وكل م��ن تتقاب��ل مع��ه .اس��تمتع
به��ذه الفت��رة التي فيها يعك��س لك الجميع
تعاطفهم ،وانتفع من هذه الطاقة اإليجابية
للتخل��ص م��ن الضغط الت��ي تواجه��ه خالل
الي��وم واس��ترجاع هدوئ��ك .تظه��ر ه��ذه
الظروف الصعبة أيضاً في شكل جسدي.

توقفت األش��ياء دون س��بب واضح ،وعلى
الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المس��ار
وأردت أن تلت��زم بالج��دول الموض��وع ،يج��ب
اآلن أن تأخذ مسارا تحويليا مختلفا لتجنب
العقب��ات وحت��ى ال ته��در كل طاقت��ك ف��ي
محاول��ة التغل��ب عليه��ا .ق��د تس��تغرق وقتاً
أطول في الوصول إلى هدفك ،ولكنك قد
تكسب المزيد من الخبرات.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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مناط��ق الك��رة األرضي��ة الظاه��رة ولك��ن
بص��ورة أق��ل .والس��بب وراء هذا الكس��وف
الطوي��ل ه��و أن القمر س��يمر عبر مركز
ظ��ل األرض ،وس��يكون بذل��ك عل��ى خط
واحد خلف الكرة األرضية والشمس.

كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
حماسك يمكنك من العمل بنجاح من
خ�لال فري��ق ،كما يمكنك ت��رك عالمتك
به��دوء إذا قمت بإنجاز المه��ام مع اآلخرين.
لك��ن تذك��ر أن نج��اح المجموعة ه��و األهم
– ولي��س األن��ا الخاص��ة ب��ك .س��وف ينت��ج
ع��ن ذل��ك أيض �اً مناخ �اً جي��داً ف��ي المنزل.
ق��د ي��ؤدي الس��لوك األنان��ي إل��ى اإلض��رار
بعالقاتك األسرية على المدى البعيد.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

ستكون األرض في أواخر يوليو
المقب��ل عل��ى موع��د م��ع خس��وف
للقمر يستمر لمدة طويلة ،وقد ال
يتكرر في العقود المقبلة.
وذك��رت صحيف��ة «اإلندبندنت»
البريطاني��ة ،االثنين ،أن الخس��وف
الطوي��ل سيس��تمر لس��اعة و43
دقيق��ة .وم��ن المتوق��ع أن يص��ل
الخسوف لذروته عند الساعة 8:22
صباح��ا بتوقي��ت غرينت��ش ،يوم 27
يولي��و .وس��تكون أكثر المناط��ق تعرضا
لهذه الظاهرة الفلكية هي منطقة الشرق
األوس��ط وأفريقي��ا والهن��د وأس��تراليا
وش��رق أوروب��ا ،ف��ي حي��ن ستش��هد بقي��ة

كشفت دراسة طبية حديثة أن الحوامل اللواتي يشربن  3أكواب من الشاي
يوميا يزيد لديهن خطر إصابة أطفالهن بالوزن الزائد.
ووجدت الدراسة ،التي أجريت على أكثر من  50ألف من الحوامل ،أن النساء
يستهلكن أكثر من  200ملغ يوميا من الكافيين أكثر عرضة إلنجاب أطفال
يزيد وزنهن في مرحلة ما قبل المدرسة وفي عمر المدرسة.
وتتبعت الدراسة ،التي أجراها باحثون في أكاديمية سالغرينسكا في السويد
بالتعاون مع المعهد النرويجي للصحة العامة ،وزن األطفال حتى سن الثامنة.
ونصحت فيرينا س��ينغبيل ،أس��تاذة مس��اعدة في التوليد وأمراض النس��اء في
أكاديمي��ة سالغرينس��كا ،الحوام��ل بالتقلي��ل م��ن ش��رب الكافيي��ن ،أو االمتناع
عنها بالكامل أثناء الحمل.
وأجري��ت الدراس��ة عل��ى مجموعتي��ن م��ن األطف��ال ،األول��ى كان��ت تتن��اول
أمهاتهم مشروبات تحتوي على الكافيين ،والثانية كانت أمهاتهم ال تستهلك
مشروبات الكافيين.
ووج��د الباحث��ون أن المجموع��ة األولى من األطفال ،عندم��ا كانت أعمارهم
 5أع��وام ،كان ع��دد الذي��ن يعان��ون م��ن بينهم زي��ادة في الوزن أو الس��منة أكبر
بنسبة  5بالمئة مقارنة مع المجموعة الثانية.
وينص��ح األطب��اء الحوامل بالحد من اس��تهالك الكافيي��ن اليومي إلى ما دون
 200مل��غ ،وه��و م��ا يع��ادل  3أكواب من الش��اي أو فنجانين م��ن القهوة .ويمكن
أن توجد مستويات عالية من الكافيين في المشروبات الغازية والشوكوالتة.
وخ�لال فت��رة الحم��ل ،تط��ول م��دة التخل��ص م��ن تأثي��ر الكافيي��ن ،ويتغلغ��ل
بس��رعة في جميع األغش��ية البيولوجية للجنين ،بما في ذلك الدم والمشيمة،
مما يؤدي إلى تعرض الجنين للخطر.
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وال يوجد في البنك رجال أمن ،حيث
يكف��ي أن يدخ��ل العمي��ل عب��ر البواب��ة
الرئيس��ية ،لتقوم إحدى اآلالت بالتعرف
عل��ى وجه��ه م��ن خ�لال تقني��ة «مس��ح
الوجه» ،ثم يفتح الباب أوتوماتيكيا.

األرض على موعد مع أطول خسوف للقمر

سمنة األطفـــال مرتبطـــة بشـــرب
الحــــامل للشــــاي

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
امليزان

قال��ت صحيف��ة «الغاردي��ان»
البريطاني��ة إن بن��ك التعمي��ر في
ش��نغهاي بالصين ،افتت��ح أول فرع
مصرف��ي ف��ي العال��م ،يعتم��د على
الروبوتات بأعماله بشكل تام.
ويعتم��د بنك التعمي��ر الصيني
على الروبوتات في خدمة العمالء،
حي��ث تنف��ذ كل المهم��ات الت��ي
يق��وم به��ا الموظف��ون البش��ر ،مثل
التح��دث إل��ى العم�لاء واس��تقبال
الش��كاوى الخاص��ة بهم واستفس��اراتهم،
واإلجابة عن األس��ئلة الشائعة المتعلقة
بالبطاق��ات المصرفي��ة والش��يكات
والحسابات.

يتض��ررون م��ن جمي��ع فئ��ات المجتم��ع ف��ي
مجال الحرب .وأعربت ابتكار عن أملها من
ان عق��د ه��ذا االجتم��اع ل��ه تأثي��ر ق��وي في
حل ازمة المرأة.
وف��ي س��ياق متص��ل ق��ال غالمحس��ين
دهقان��ي مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة للش��ؤون
القانوني��ة والدولي��ة ان النس��اء واألطف��ال
س��يكونان أول الخاس��رين ف��ي البيئ��ة
الت��ي تنتش��ر فيه��ا الكراهي��ة والتهدي��دات
واإلرهاب األجنب��ي وأعمال الحرب والحرب
االنفرادية.
وص��رح ان الم��رأة تلع��ب دوراً هام �اً ف��ي
البنية التقليدية في عالم التجارة واإلنتاج
الصناعي والتجارة اإللكترونية.
واع��رب مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة للش��ؤون
القانوني��ة والدولي��ة ع��ن خش��يته إن تك��ون
النس��اء،خاصة في غرب آس��يا من الضحايا
الرئيس��يين لإلره��اب والتط��رف العني��ف
والت��ي هي بس��بب وج��ود االف��كار التكفيرية
في المنطقة.
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افقياً:

عمودياً

-1عال��م فل��ك بريطان��ي كان أول
-1عال��م بريطاني حصل على جائزة
م��ن اكتش��ف وج��ود األش��عة م��ا دون
نوبل للفيزياء باالشتراك مع ابنه.
-2مدين��ة هام��ة في سويس��را -ظرف الحمراء.
-2عتاب -عاصمة أوروبية.
مكان.
-3يمحو األثر -هدوء.
-3ضد يسار -يظهر.
-4عاصمة آسيوية -مثيل.
-4طري -سهاد.
-5قهوة -من الحلوى (معكوسة).
اللبن.
-5ثار -بائع
-6توارى.
عربية.
-6إمارة
-7عاصم��ة والي��ة نيوي��ورك
-7فخ -مد.
األميركية -طن.
-8مدينة فرنسية -النظير له.
 -8نهر صغير -ذهاب.
 -9نوع من األشجار.
-9عاصمة تركيا -أرشد.

كلمة السر من ستة حروف :مدينة مغربية
ال��دار -البيض��اء -ه��ي -كازابالنكا -اكبر -مدن -المغ��رب -واهم -ميناء-
تق��ع -عل��ى -س��احل -المحي��ط -األطلس��ي -مش��هورة -بمعرضها -الس��نوي-
مواد -غذائية -منسوجات -تعدين -مصانع.
حل العدد السابق لكلمة السر :بدنة
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً-1:كوس��تاريكا -2الباز -مرج  -3يلبي -أي -4مد -واش��نطن -5بواب-
رب -6جبين -يفي  -7إلى -ملتقى -8روديسيا  -9وارى -حل.
عمودي �اً -1:كليمنج��ارو -2والد -بلوى -3س��بب -بي��ادر -4تايوان -يا  -5أز-
أو -مس  -6إشبيلية  -7يمين -فتى  -8كر -طريق  -9اجتنب -أمل.

