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مساعد وزير الصحة :إيران تحتل املركز األول في مجال الصحة باملنطقة
أك��د مس��اعد وزي��ر الصح��ة والع�لاج
والتعلي��م الطب��ي (عليرض��ا رئيس��ي) ،ان
منظم��ة الصحة العالمية تحترم اإلجراءات
المتخذة من جانب إيران وتشيد بأداءها في
مج��ال الصحة ،وانها تحت��ل المركز األول
في المنطقة في المجال الصحي.
وأضاف رئيس��ي يوم الثالث��اء ،خالل لقائه
بمدي��ر ع��ام وكال��ة الجمهورية اإلس�لامية
لالنب��اء (إرن��ا) ،ان توج��ه وزارة الصح��ة
والع�لاج والتعلي��م الطبي قائ��م على تقديم
المس��اعدات وتقدي��م الخدم��ات للش��عب
والخدم��ات الت��ي تقدمه��ا إي��ران ف��ي ه��ذا
المج��ال تحظ��ى بمكان��ة متمي��زة حس��ب
منظمة الصحة العالمية .
وتاب��ع بالق��ول ،توج��د حالي��ا مراك��ز
صحي��ة في كافة الق��رى والمدن التي يبلغ
ع��دد س��كانها م��ن  700ال��ى  1000نس��مة وال
توج��د خدم��ة من ه��ذا القبيل ف��ي أي مكان
في العالم وان هذا اإلجراء نادر من نوعه.
وف��ي جان��ب آخر م��ن حديثه ،حذر رئيس��ي
من إرتفاع نسبة تدخين السجائر في البالد
قائ�لا( ،حوال��ى  40إل��ى  55ملي��ار س��يجارة
تس��تهلك س��نويا ف��ي البالد ،ف��ي حين يبلغ

حج��م إنت��اج واس��تيراد الس��جائر ف��ي البالد
حوال��ى  75ملي��ون س��يجارة .وان انت��اج
الس��جائر ف��ي الب�لاد آخ��ذ بالتنام��ي وعل��ى
الرغ��م م��ن الحظ��ر المف��روض عل��ى إي��ران،
ل��م يت��م ف��رض الحظر عل��ى صناع��ة التبغ،

تغلب على ارتفاع ضغط الدم بال أدوية!

األدوية ليس��ت الحل الوحيد لقهر (القاتل
الصام��ت) :ارتف��اع ضغ��ط ال��دم؛ إذ أن بع��ض
الحل��ول الطبيعي��ة ،الخالي��ة م��ن التأثي��رات
الجانبي��ة لألدوي��ة الكيمياوي��ة ،تعم��ل عل��ى
المحافظ��ة عل��ى المس��تويات الطبيعي��ة
للضغط .هلموا معنا نتعرف على أبرزها!
ارتف��اع ضغ��ط ال��دم م��رض مزم��ن وواس��ع
االنتش��ار ف��ي عال��م الي��وم .وم��ن أهم أس��باب
المرض :التهاب الغدة الكظرية ،والزيادة في
ال��وزن ،واإلفراط في تن��اول الكحول ،والتوتر
واإلجه��اد ،والتدخي��ن ،وم��رض الس��كري.
ي��ؤدي الم��رض إل��ى اإلصاب��ة بعل��ل وأمراض
أخ��رى من أبرزه��ا ،الجلط��ة القلبية وتصلب
الشرايين والسكتات الدماغية.
ويلج��أ معظ��م المصابي��ن بارتف��اع ضغ��ط
الدم إلى األدوية إلعادة الضغط لمس��توياته
الطبيعي��ة .غي��ر أن األدوي��ة ليس��ت الح��ل
الوحيد؛ إذ يمكن تحقيق ذلك من خالل:
أو ً
ال ،االبتع��اد ع��ن تن��اول مل��ح الطع��ام.
اكتش��ف بع��ض الباحثين أن الملح يس��بب
تش��كل بع��ض الم��واد ف��ي األوعي��ة الدموي��ة
والت��ي تق��وم بجع��ل تل��ك األوعي��ة تنقبض
إل��ى بعضه��ا البع��ض مم��ا ي��ؤدي إلى نش��وء
مقاوم��ة لتدف��ق ال��دم .كبدي��ل ع��ن مل��ح
الطع��ام ،يمكن��ك اللج��وء إل��ى بع��ض
األعش��اب؛ إذ أن طعمه��ا لذي��ذ ،مث��ل المل��ح
وربما أكثر لذة منه.

وهن��اك أع��داد متزاي��دة م��ن الس��جائر تأت��ي
إلى البالد كل يوم.
وق��ال رئيس��ي ،ان اإلج��راءات الصحي��ة
المتخ��ذة ف��ي إي��ران أدت الى الس��يطرة على
مرض السل قائال ،وفقا للتقارير الموجودة،

فان  144ش��خصا من كل  100ألف ش��خص
مصابي��ن بالس��ل ولك��ن ه��ذا المؤش��ر ف��ي
بالدن��ا  14حال��ة إصاب��ة م��ن كل  100أل��ف
ش��خص و 80بالمئ��ة م��ن ح��االت اإلصاب��ة
بهذا المرض ،تأتي من الخارج ال س��يما من
أفغانستان وباكستان.
ووض��ح( ،انن��ا نعم��ل حالي��ا عل��ى ع�لاج
ه��ؤالء المصابين وان الس��يطرة على مرض
الس��ل يعد أحد المؤشرات الصحية المهمة
بالنس��بة لن��ا) .كم��ا أش��ار مس��اعد وزي��ر
الصح��ة ال��ى أن��ه ت��م اتخ��اذ ثم��ة إج��راءات
جي��دة إلحت��واء م��رض المالريا قائ�لا ،تبلغ
نس��بة التغطي��ة بالتطعيم ف��ي البالد أكثر
من  96بالمئة ،في حال ان هذه التغطية في
أميركا تقل عن  86بالمئة.
وتاب��ع رئيس��ي ،نظ��را لإلج��راءات الجي��دة
المتخ��ذة ف��ي مج��ال األم��راض المعدي��ة،
فان المش��كلة الت��ي نواجهها اليوم ال تتمثل
ف��ي أمراض الس��ل والوباء والطاعون وش��لل
األطف��ال الت��ي ت��م إجتثاثه��ا ولك��ن توج��د
بع��ض األم��راض غي��ر المعدي��ة كارتف��اع
ضغ��ط ال��دم والس��كري وح��وادث الس��ير
وغيرها التي لم يتم إحتواءها بعد.

الي��وم ،مهارات��ك التنظيمي��ة
واالجتماعية قوية على غير العادة ،فيجب
أن تس��تغل ذل��ك للس��يطرة عل��ى األم��ور.
س��وف تنج��ح ف��ي العم��ل وخارج��ه ،وحتى
ف��ي حيات��ك الش��خصية ،س��وف ينت��ج
ع��ن نظرت��ك الدافئ��ة لألم��ور الكثي��ر من
الفوائد .سوف يقدرك الناس ويعاملونك
بمودة .فكر في إعادة بعض من هذه األمور.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

اس��تعد ل��كل م��ا ه��و غي��ر متوق��ع،
فالمفاجآت الس��ارة في انتظارك .فوق ذلك،
شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك،
ولك��ن ال تجع��ل توقعات��ك ترتف��ع أكثر من
ال�لازم ،وك��ن ش��كوراً عل��ى كل م��ا تتلق��اه.
س��وف يتفاع��ل األصدق��اء مع��ك بإيجابي��ة،
وسوف يقدرك الشركاء المحتملين وسوف
يتأثرون بالطريقة البراقة التي تتعامل بها.

األسد

 22متوز  21 -آب

أن��ت عل��ى وف��اق وانس��جام ت��ام م��ع
محيط��ك ،س��واء عل��ى المس��توى
الش��خصي أو المهن��ي .انتف��ع م��ن ه��ذا
التناغ��م ف��ي تقوية عالقات��ك والروابط
القائم��ة بين��ك وبين اآلخرين للتس��لح
ف��ي األوق��ات العصيب��ة الت��ي تك��ون فيه��ا
مجموع��ة األب��راج الكوني��ة غي��ر مبش��رة
واألحوال ليست لصالحك.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

األش��خاص ف��ي محي��ط العم��ل
يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع
م��ن ه��ذه الفت��رة لمواجه��ة المش��اكل
الصعب��ة م��ع فريق��ك وبالتال��ي االقتراب
أكث��ر م��ن هدف��ك .س��وف تس��اعد
الديناميكي��ة الت��ي تنمو بي��ن الفريق على
الوق��وف بصالب��ة أم��ام أصع��ب التحدي��ات
والوصول معاً إلى النجاح.

بس��بب الظ��روف المتغي��رة ،يب��دو أن
هدفك خارج السيطرة من جديد .ال يجب
أن ينتاب��ك الي��أس واإلحب��اط؛ ابدأ بإعادة
التفكي��ر ف��ي الموق��ف بتمع��ن .ق��د يك��ون
مج��رد انطب��اع ويمك��ن جع��ل الخس��ارة في
أضيق الحدود باتخاذ اإلجراءات المناسبة.
اذا ل��م يك��ن ه��ذا ه��و الوض��ع ،فتذك��ر إن
مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

أن��ت مفع��م بالطاق��ة والتف��اؤل ،وال
عجب أن كل ش��يء تواجهه ينجح بسرعة
وبكف��اءة ويثم��ر نتيج��ة جي��دة .إعج��اب
كل م��ن حول��ك ب��ك واض��ح ويع��زز م��ن
ثقت��ك بذات��ك .لك��ن اح��ذر م��ن التمادي
ف��ي األه��داف نتيج��ة للغ��رور أو الكثير من
التمحيص ،ألن هذا الحظ الجيد الواضح
سرعان ما سيتحول إلى سوء حظ.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

هن��اك م��ا يعوق��ك ع��ن التق��دم ف��ي
اتجاه أهدافك ،فال تيأس أو تتوقع تلقي
الكثي��ر م��ن المواس��اة م��ن أي ش��خص.
احشد قوتك واستمر في تتبع أحالمك
– حتى وإن كان البد من تغييرها بعض
الش��يء .ال تتص��رف بتس��رع وحاف��ظ
عل��ى طاقت��ك .انظر إلى هذه المش��كلة
كمهمة أخرى يجب إنجازها.

يج��ب أن تك��ون أكثر حذراً ف��ي العمل،
فأن��ت س��ريع الغض��ب م��ع الزم�لاء .يجب
أن يك��ون هدف��ك الج��ودة ولي��س الكمية!
كن دبلوماس��ياً فيما يتعل��ق بالخالفات.
ه��ذا ينطب��ق على األمور الش��خصية .أنت
تع��ادي اآلخري��ن بصورة متك��ررة .يجب أن
تتواصل أكثر مع أحبائك حتى يفهموا
كيف تسير األمور معك.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

ال ش��يء يس��ير حس��ب رغبت��ك ف��ي
الوق��ت الحال��ي ،ولك��ن إذا قم��ت بتغيي��ر
مدخل��ك ،ق��د تنج��ز أهداف��ك بش��كل
أس��رع ،كم��ا ق��د تس��اعد آراء اآلخري��ن.
سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع
أن��واع المش��كالت ،ولك��ن يج��ب أن تك��ون
وجه��ة نظرك واضحة ف��ي هذا الموقف.
سالمتك الجسدية قد تصبح أفضل.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

أن��ت اآلن مفع��م بالحيوي��ة ،وس��وف
تتمك��ن م��ن التعام��ل م��ع الموضوع��ات
الهام��ة .يس��اعدك التفكي��ر الواضح على
�وع م��ا بنج��اح .وحتى
االنته��اء م��ن موض� ٍ
ف��ي حيات��ك الخاص��ة ،تتض��ح الش��كوك
الت��ي كانت لديك ،وأن��ت اآلن قادر على
اجتياز الصعوبات التي كنت تتحاش��اها
فيما سبق ،وبنا ًء عليه.
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الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

أن��ت تش��عر بالتجدي��د والحيوي��ة،
خاصة عندما تكتسب وتستشعر اإلشارات
اإليجابي��ة م��ن محيط��ك .علي��ك
اآلن الب��دء ف��ي مش��روعات معتم��داً عل��ى
خيال��ك وإبداع��ك الش��خصي .بفض��ل
ثقت��ك بالنف��س الفطري��ة ،فبإمكان��ك
الي��وم أكث��ر م��ن ذي قب��ل أن تس��اعد
اآلخرين .يجب عدم التحلي بالغرور.

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
يب��دو ف��ي الوق��ت الحال��ي أن��ك تواجه
عدداً متزايداً من التعقيدات غير المتوقعة.
ال يق��ع الل��وم عل��ى م��ن ه��م حول��ك – في
بع��ض األحيان تكون أن��ت المخطئ .حاول
أن تظ��ل هادئاً وأن ت��رى العقبات الموجودة
في طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل
جدي��دة .اع��د اكتش��اف هدوئ��ك وس��وف
تخرج من هذه المرحلة أقوى.

أعل��ن مس��ؤول ف��ي منظم��ة الضم��ان
الصح��ي ف��ي اي��ران ،ان االهتم��ام بالط��ب
التقلي��دي يمث��ل أح��د الحل��ول للحيلول��ة
دون إه��دار الم��وارد الصحي��ة والح��د م��ن
األعراض الجانبية لألدوية الكيمياوية.
وأك��د داود ح��اج قاس��م عل��ي ض��رورة
االهتمام بالطب التقليدي في ايران ،وقال:
منذ س��نوات مديدة والطب التقليدي بقي
مهج��ورا ،ول��م يكن احد يهتم ب��ه اال القلة،
ف��ي حي��ن ان العدي��د م��ن ال��دول بم��ا فيه��ا
الهن��د وباكس��تان ،ومن��ذ أكث��ر م��ن 100
س��نة ،ت��درس فيه��ا الكتب الفارس��ية للطب
التقلي��دي ،وتق��وم بتربي��ة المتخصصي��ن بهذا الن��وع من الطب (ويس��مى كل واحد
منه��م حكي��م) ،ال��ى ان ب��ذل مجموع��ة من الم��دراء التنفيذيي��ن واالس��اتذة والعلماء
جهودهم لتطوير هذا العلم ،لكي يقوموا بإحياء الطب التقليدي.
وأوض��ح ان الط��ب التقلي��دي يرك��ز عل��ى الس�لامة والوقاي��ة م��ن االم��راض ،وف��ي
العديد من الدول المتقدمة كألمانيا وكندا فإن أكثر من  50بالمائة من األدوية
الت��ي يس��تخدمها الن��اس هي من العقاقير العش��بية ..كما ان اغل��ب الصينيين يتم
عالجهم بالعقاقير العشبية ،ألنهم لو ارادوا استخدام األدوية الكيميائية لكان عليهم
ان يخصصوا نس��بة كبيرة من اقتصادهم لهذا االمر ..لذلك فإن االهتمام بالطب
التقلي��دي ه��و أح��د الحلول للدول للحيلولة دون إهدار الم��وارد الصحية واألعراض
الناجمة عن األدوية الكيميائية.

قال��ت دراس��ة طبي��ة حديث��ة ،إن مادة تتواج��د في مس��حوق الكركم ،يمكن أن تق��اوم أنواعا
معينة من مرض السرطان.
ويق��ول العلم��اء إن الكركومي��ن ،وهو صباغ طبيعي ذو لون أصفر برتقالي ،يمكن أن يبطئ
نمو األورام في حاالت سرطان الثدي والدم.
وأوضح��ت الدراس��ة ،التي أجراها باحث��ون من جامعة كاليفورني��ا ،أن الكركومين يجعل
الخالي��ا الس��رطانية أق��ل ق��درة عل��ى تحطي��م أو تدمير خالي��ا أخرى ،وفق م��ا نقلت صحيفة
«ديل��ي مي��ل» البريطانية .وخالل األبحاث التي أجراها العلماء ،تم اختبار الكركومين بعد
دمج��ه م��ع دواء ش��ائع االس��تخدام لنوع محدد من س��رطان ال��دم ،األمر ال��ذي أدى إلى نتائج
إيجابية ،حيث ساهم في تقليل اآلثار الجانبية للمرض.
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اح��دى اهم االولويات في هذا المخطط
ه��و ،تطوي��ر البح��وث الخاص��ة بالبيئ��ة
واالحياء وارس��ال االنس��ان ال��ى الفضاء،
باالس��تفادة م��ن اإلمكاني��ات الدولي��ة،
مضيف��ا ف��إن ذلك س��يتحقق من خالل
مشاركة جميع المؤسسات المعنية.
وتاب��ع أن م��ن أولوي��ات ه��ذا المخطط
ه��و ايض��ا ،تطوي��ر مج��ال االستكش��اف
الفضائي على مس��توى جميع المراكز
العلمي��ة ف��ي الب�لاد وايض��ا خل��ق س��بل
تع��اون على مس��توى مختلف الجمعيات
واالئتالفات الوطنية والدولية.
وأك��د أن��ه خ�لال االع��وام العش��رة
االول��ى م��ن برنام��ج الفضائ��ي الوطن��ي،
اس��تطعنا ع��رض وتقدي��م قدراتن��ا
الوطني��ة الت��ي أنش��ات من خ�لال تنامي
التقني��ة الفضائي��ة بش��كل ذات��ي ،كم��ا
أنن��ا س��نركز عل��ى تطوي��ر المج��االت
التشغيلية العامة في البالد.

مسؤول ايراني :الطب التقليدي أحد الحلول للحيلولة
دون إهدار املوارد الصحية

مسحوق «الكركم» يساعد على محاربة السرطان

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
السرطان

ص��رح رئيس مرك��ز الفض��اء اإليراني
«منوجه��ر منطق��ي» أن ارس��ال االنس��ان
ال��ى الفضاء باالس��تفادة من االمكانيات
الدولي��ة ،ال��ى جان��ب تطوي��ر بح��وث
االحي��اء والبيئ��ة ،ين��درج عل��ى س��لم
اولويات البرنام��ج الفضائي الوطني في
ايران.
وأف��ادت معاونية العل��وم والتكنولوجيا
لدى مكتب رئاس��ة الجمهورية في ايران،
أن رئي��س مرك��ز الفض��اء اإليران��ي
«منوجه��ر منطق��ي» ،وباالش��ارة ال��ى
ض��رورة تطوي��ر المج��االت التش��غيلية
بالقط��اع الفضائ��ي خالل الع��ام الحالي
ف��ي الب�لاد ،ق��ال :أنه في االعوام العش��رة
الثاني��ة من البرنام��ج الفضائي الوطني
 ،يق��ع التركي��ز عل��ى تطوي��ر وتوس��يع
الخدمات الفضائية العامة التي ستقدم
للمجتمع.
وق��ال منطق��ي :بن��اء عل��ى ذل��ك ،ف��إن

دع��ا رئي��س ( )School of Mind and Brainف��ي برلين الى تطوير وتوس��يع التعاون البحثي
بين المانيا وإيران في مجال العلوم وتقنيات العلوم المعرفية.
وبالتزام��ن م��ع زيارة رئي��س لجنة العل��وم والتكنولوجيا المعرفية االيراني��ة كمال خرازي
ال��ى ألماني��ا ،تفق��د الوف��د اإليران��ي ( )School of Mind and Brainوأطل��ع عل��ى نش��اطات
المدرسة في مجاالت العلوم المعرفية وكيفية قبول الطالب في الدراسات العليا .
وأك��د الدكت��ور ميش��اييل ب��اون رئي��س ( )School of Mind and Brainخ�لال محادثات��ه
م��ع م��دراء لجن��ة العل��وم والتكنولوجيا المعرفي��ة اإليرانية ،عل��ى ضرورة التعاون المش��ترك
ف��ي مج��االت االبح��اث وتب��ادل الزماالت الدراس��ية وأقام��ة ال��دورات التعليمي��ة والتعاون بين
المراكز التخصصية للعلوم المعرفية.
ب��دوره اش��ار رئي��س لجن��ة العل��وم والتكنولوجي��ا المعرفي��ة اإليراني��ة كم��ال خ��رازي ،ال��ى
األه��داف والسياس��ات اإلس��تراتيجية والداعم��ة للجنة في تعزيز وتحس��ين العل��وم المعرفية
عل��ى مس��توى المراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة واألكاديمي��ة إلي��ران وتوس��يع التع��اون الدول��ي
ف��ي مج��االت العل��وم المعرفي��ة ،مؤكدا ضرورة نق��ل الخب��رات والنتائج العلمي��ة بين علماء
البلدين ،وتنظيم دورات تدريبية مشتركة وإرسال فرق بحثية إلى البلدين.
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إيران تخطط إلرسال انسان الى الفضاء باالستفادة
من االمكانيات الدولية

مسؤول أملاني يؤكد على توسيع التعاون العلمي مع إيران

ثاني �اً ،ممارس��ة الرياض��ة
 3أو  4م��رات ف��ي األس��بوع
ولم��دة تت��راوح بي��ن  30و45
دقيق��ة في كل مرة قد يكون
سالحك الس��حري في وجه
ارتف��اع ضغ��ط ال��دم .غي��ر أن
النتيج��ة ل��ن تراه��ا بين ليلة
وضحاه��ا وتتطل��ب من��ك
الصب��ر والمثاب��رة .دع عنك
الكس��ل واالس��تلقاء عل��ى
األريك��ة وم��ارس المش��ي أو
الس��باحة أو رك��وب الدراجة
أو أي رياض��ة أخ��رى .أه��م ما
ف��ي األم��ر ه��و أن تمارس��ها
بانتظ��ام .ثالث �اً ،اإلكثار م��ن تناول الخضار
والفواكه وخاصة السبانخ والبطاطا والموز
وأيضا س��مك السلمون ذو مفعول جيد .أما
الثوم فله مفعول س��حري في تحس��ين تدفق
ال��دم وتوس��يع وتقوي��ة األوعي��ة .ولك��ن م��اذا
ع��ن الرائح��ة الكريه��ة الت��ي يحدثه��ا وتنف��ر
اآلخري��ن من��ك؟ الج��واب بس��يط :الصح��ة
أو ً
ال وقبل كل شيء.
رابع �اً ،التقلي��ل م��ن تن��اول الس��كريات
والكوفيي��ن والنيكوتين .أما أطعمة الوجبات
الس��ريعة كالبطاط��ا المقلي��ة والكاتش��ب
والمويني��ز واللح��وم المطه��وة معه��ا فه��ي
م��ن المحرمات هنا .حاول أن تس��تعيض عن
الش��كوكوال بالج��زر ،وع��ن الكات��و بالتف��اح
والكمثرى!
خامس �اً ،اقتن��اء جه��از قي��اس ضغ��ط ال��دم
وقياس مس��توياته وتدوينها .وينصح بقياس
الضغ��ط م��رة ف��ي الي��وم وفي نف��س الموعد.
وإذا رغب��ت ب��أن تق��وم بالتدوي��ن عل��ى أكمل
وج��ه ،س��جل أيض �اً م��اذا ش��ربت أو أكل��ت
وفيم��ا إذا مارس��ت الرياضة أو ال .ولكن لماذا
كل ذل��ك؟ عندم��ا تع��ود لمدونت��ك وت��رى
م��ا س��جلته ربم��ا يعتري��ك تأني��ب ضمي��ر
ويدفع��ك لاللت��زام بعادات غذائي��ة وحياتية
تس��يطر به��ا عل��ى (القاتل الصام��ت) :ارتفاع
ضغط الدم.
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افقياً:

عمودياً

 -1عال��م إيرلن��دي يع��د م��ن أب��رز
الذي��ن عمل��وا ف��ي مج��ال الغ��ازات
وخواصها.
 -2أب  -ممشى.
 -3ظهر  -والدة  -للتعجب.
 -4سقي  -دولة عربية.
 -5اث��ر معم��اري ش��هير في الهند 0
مقبض (معكوسة) .
 -6تعب -سقي (معكوسة)  -غار.
 -7رزين  -ما يكتمه اإلنسان.
 -8دمر  -مدينة مصرية.
 -9جب��ل بركان��ي ف��ي أرميني��ا
التركية.

 -1طبيب ألماني يعتبر المؤس��س
الحقيق��ي لعل��م الجراثي��م كعل��م
طئر مستقل.
 -2منخفض في الحجاز بين العال
والمدينة.
 -3حرف جواب بمعنى نعم  -ش��عر
بعض الحيوانات.
 -4جواب  -حاكم.
 -5ضد البرد  -لؤلؤ.
 -6وعاء كبير للسوائل  -عال.
 -7متش��ابهان  -جزيرة يونانية في
المتوسط.
 -8عاصمة افريقية.
 -9وجد  -يبتدع.

كلمة السر من سبعة حروف :دولة أوروبية
افتخ��ار -اغت��راب -اظهار -اص��ل -اعتبار -اجتهاد -اتح��اد -اهداف -اطراء-
اختب��ار -ابته��اج -اش��تياق -اس��تعداد -أرق -انته��اء -ادع��اء -أم��ن -اض��واء-
إلتب��اس -إيراد -ازدهار -البرازيل -بخور -بس��اط -بح��ث -بتار -بذل -برمانا-
ب��ث -بغ��ام -ببغ��اء -تس��امح -تني��ن -ثب��ات -ث��وب -جمه��ور -جه��د -جورجيا-
راديو -سيارات -مباريات -ناهد -نقيب -نبراس -وقت.
حل العدد السابق لكلمة السر :تشيكيا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:س��ان مارين��و  - 2أوب  -بي��روت  - 3نج��ران  -ق��اد  - 4أج��اد 5
 رأس  -ليمان  - 6ود  -براق  - 7برادو -أرب  - 8يالوميتا  - 9زكي  -يالطا.عمودياً - 1 :سان تروبيز  - 2أوج  -إدراك  - 3نبراس  -آلي  - 4أج  -بدو  - 5ابن
الرومي  - 6ري  -ايد  -يا  - 7يرق  -مقاتل  - 8نوايا  -طار  - 9وتد  -نقب.

