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يحسن صحة أوعيتك الدموية
مشروب التوت االحمرّ ..
أف��ادت دراس��ة بريطاني��ة حديث��ة ب��أن تن��اول
مش��روب الت��وت األحمر يمكن أن يحس��ن على
الم��دى القصي��ر م��ن وظيفة األوعي��ة الدموية
لدى اإلنسان.
الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة
«كينغز كوليدج لندن» البريطانية ،ونشروا
نتائجه��ا ،ف��ي الع��دد األخي��ر م��ن دوري��ة �Ar
chives of Biochemistry and Biophysics

العلمية.
وللوص��ول إل��ى نتائ��ج الدراس��ة ،راق��ب
الفري��ق  10م��ن الذك��ور األصح��اء الذي��ن
تت��راوح أعماره��م بي��ن  18و 35عام �اً .وتن��اول
المش��اركون في الدراسة ما بين  200إلى 400
ميليغ��رام م��ن مش��روب التوت الغن��ي بمركب
البوليفين��ول ،فيم��ا تناول��ت مجموع��ة أخ��رى
مشروبا آخر من المغذيات.
وتحقق الباحثون من اآلثار الوعائية لش��رب
عصير التوت بعد س��اعتين إلى  24ساعة ،على
وظيف��ة األوعي��ة الدموي��ة .ووج��د الباحث��ون
أن المجموع��ة الت��ي تناول��ت مش��روب الت��وت
انخف��ض لديه��ا تم��دد األوعي��ة الدموي��ة ،وهو
عالم��ة بيولوجي��ة معروف��ة لخط��ر اإلصاب��ة

بأم��راض القلب واألوعية الدموية ،مقارنة مع
المجموع��ة األخرى .ووجد الباحثون أيضاً أن
التحس��ن ظه��ر عل��ى وظيفة األوعي��ة الدموية

بع��د س��اعتين فقط من تناول مش��روب التوت،
واستمر التحسن لمدة  24ساعة.
وقالت الدكتورة آنا رودريغيز ماتيوس ،قائد

الحرارة املرتفعة تؤثر على وظائف املخ!
خلصت دراس��ة جديدة إل��ى أن وظائف المخ
ق��د تتأث��ر بدرج��ات الح��رارة المرتفع��ة ،حت��ى
ل��دى الش��باب .وق��ارن علم��اء أمريكي��ون األداء
الذهن��ي ألربع��ة وأربعي��ن طالب��ا ف��ي بداي��ات
العشرين يعيش��ون في مساكن للطلبة مزودة
وغير مزودة بأجهزة تكييف.
وأثن��اء موج��ة ح��ارة دام��ت خمس��ة أي��ام ع��ام
ُ 2016طل��ب من المجموعتين إجراء اختبارات
عل��ى هواتفه��م المحمول��ة للذاك��رة وس��رعة
التفكي��ر والتركي��ز .وكان��ت نتيج��ة الطلب��ة
الذي��ن يقيم��ون ف��ي مس��اكن غي��ر م��زودة
بأجه��زة تكيي��ف أس��وأ م��ن نتيج��ة المجموع��ة
األخ��رى ف��ي اختب��ارات تقي��س خمس��ة معايير
للقدرات الذهنية .وكان معدل نتائجهم يقل
بنح��و  13ف��ي المئ��ة ع��ن المجموع��ة األخرى.
وكان الطلب��ة الذي��ن يقيم��ون ف��ي مس��اكن
مزودة بأجهزة تكييف أسرع وأدق في إجاباتهم.
وقال كبير الباحثين في الدراس��ة الدكتور
خوس��يه غييرم��و س��يدينو ل��وران ،م��ن كلي��ة
تش��ان للصح��ة العامة ف��ي جامع��ة هارفارد في
بوس��طن «معظم الدراسات على تأثير الحرارة

خبراء التغذية يحذرون من أخطار الحمية على الصحة!
أك��د خب��راء التغذي��ة والحمي��ة ف��ي أمري��كا ،أن
االمتث��ال لنظ��ام غذائي صارم بغي��ة تخفيض الوزن
يحرم الجسم من المواد الغذائية الرئيسية.
وأض��اف أخصائي��و التغذي��ة ،أن الحرم��ان ال��ذي
يتع��رض ل��ه متبعو الحميات القاس��ية ي��ؤدي إلى ضرر
كبير بالصحة الفيزيولوجية والنفسية لهم ،بحسب
صحيف��ة “ .”The Conversationوأظه��ر تحلي��ل
بيان��ات دراس��ات علمي��ة مختلف��ة ف��ي ه��ذا المج��ال،
اآلث��ار الجانبي��ة الض��ارة للحمي��ات ،الت��ي وإن أدت إلى
تخفي��ض مؤش��ر كتل��ة الجس��م ،تس��بب اضطراب��ات
مرضي��ة ف��ي عملية التمثي��ل الغذائ��ي .ويعتقد خبراء
التغذي��ة أن رص��د مس��توى تركيز الم��واد النافعة في المواد الغذائي��ة المختلفة وتنوع مصادرها،
م��ع اتب��اع نظ��ام حياتي نش��ط ،يؤدي إلى تحقيق صحة بدنية مثالية ،أس��رع مما تحققه الحميات
الض��ارة الت��ي تمن��ع تن��اول األطعم��ة المفي��دة ف��ي أغل��ب األحي��ان .وأش��ار األخصائيون إل��ى حالة
«االس��تماع» إل��ى متطلبات جس��م كل فرد بش��كل خ��اص ،كتناول المواد الدهني��ة أو المالحة أو
غيرها ،دون اإلفراط ،أفضل من التردد إلى عيادات األطباء في محاولة إلنقاص الوزن بأسرع وقت
مهما كانت النتائج.

س��تصبح صدقات��ك أكث��ر عم ًق��ا
وس��وف تس��ترجع م��ع أصدقائ��ك أح��داث
وذكري��ات ماضي��ة ال تنس��ى .ف��ي وس��ط
المجموع��ات الت��ي تنتمي إليه��ا باألخص،
س��وف تتشابك سلس��لة إجراءات جماعية
حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة
مذهل��ة إل��ى هدفك .يج��ب أن تتقبل كل
فرد على ما هو عليه ودع الطاقة تسري !

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

تج��د س��هولة ف��ي التعام��ل اإليجابي مع
األش��خاص ف��ي الوق��ت الحال��ي ،فال��كل يبدو
منجذ ًب��ا إلي��ك ،كم��ا أن الص�لات الت��ي قد
يك��ون له��ا تأثي��را إيجابي��ا عل��ى مس��تقبلك
تظه��ر في كل م��كان .تأكد من أن��ك ُت َق ِدر
ه��ؤالء األش��خاص ح��ق تقديره��م وذل��ك
للفوائ��د الت��ي تأت��ي م��ن خالله��م وكذل��ك
لقيمتهمالشخصية.

األسد

 22متوز  21 -آب

اآلن وقت��ك! س��وف تتع��رض في العمل
لس��يل م��ن التحدي��ات والخط��ط الجديدة.
إذا أبدي��ت بع��ض االهتم��ام به��ذه التحديات
والخطط ،فسوف ت َكوِّن أصدقا ًء جدد .يلجأ
إليك الناس ً
أيضا في حياتك الخاصة .قد
تظهر بعض العالقات الجديدة والممتعة إذا
أبديت رد فعل إيجابي .من الضروري أن تدع
حالة النشوة الحالية على سجيتها.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

مهارات��ك التنظيمي��ة مطلوب��ة ف��ي
العم��ل اليوم ،ويمكن��ك جمع أفكار زمالئك
وبالتال��ي تتف��وق .ق��د يك��ون لذل��ك تأثي��را
إيجاب ًي��ا عل��ى ثقت��ك بذات��ك ،كم��ا س��وف
يالح��ظ األصدق��اء أيضا النزع��ة المتناغمة
فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات
المختلف��ة م ًع��ا .بم��ا أن��ك تش��عر بحالتك
الجيدة ،فإنك مهتم بصحة اآلخرين.

إكليل الجبل يزيل اضطرابات الجهاز الهضمي
ق��ال أخصائ��ي في الطب اإليراني إن
تن��اول روزم��اري (إكلي��ل الجب��ل) يمكن
أن يس��اعد ف��ي عالج اضطراب��ات المعدة
واإلمساك واالنتفاخ واإلسهال.
يس��تخدم روزم��اري كعام��ل طبيع��ي
مض��اد للبكتري��ا وتحس��ين رائح��ة الف��م
وصح��ة االس��نان ،كم��ا يق��ول إبراهي��م
إيراندوس��ت المتخص��ص ف��ي الط��ب
اإليران��ي ف��ي ح��وار صحف��ي م��ع وكالة
ف��ارس لألنب��اء ح��ول خصائ��ص إكلي��ل
الجبل .واضاف :ان احدى أهم خصائص
روزماري هي انه مضاد لاللتهابات.
وتاب��ع :إن اس��تخدام ه��ذا النبات يمكن
أن يس��اعد ف��ي عالج اضطراب��ات المعدة
واإلمساك واالنتفاخ واإلسهال ؛ وإضافة
سيحس��ن
هذا النبات إلى وجبات الطعام
ّ
من عملية الهضم.
واعتب��ر الخبي��ر في الط��ب االيراني ان
تن��اول روزم��اري يس��اعد عل��ى تحس��ين
المزاج ويطهر الذهن ويقلل االضطراب.

اكتش��ف علم��اء اآلث��ار ف��ي الصين
أدوات عم��ل قديم��ة ،تش��ير إلى أن البش��ر
توغل��وا في آس��يا قبل أكث��ر من مليوني
س��نة .ويق��ول روبي��ن ديني��ل م��ن جامع��ة
إكس��تر البريطاني��ة« :اكتش��افنا
يدفعن��ا إلى إعادة النظر في الفترة التي
غادر فيها أس�لافنا إفريقيا وانتش��روا في
األرض».
وكش��فت عملي��ات الحف��ر ف��ي وس��ط
الصي��ن أن العم��ر التقريب��ي لمعظ��م
أدوات العم��ل الت��ي عث��ر عليه��ا العلم��اء
 1.5مليون س��نة ،أي بعد مغادرة اإلنس��ان
إفريقي��ا .لك��ن عم��ر بع��ض ه��ذه األدوات
التقريبي يزيد على  2.12مليون سنة.
ويش��ير ه��ذا االكتش��اف المنش��ور ف��ي
مجلة  ،Natureإلى أن إنسان جورجيا (من

أنش��أ العلماء أول أش��عة سينية ثالثية األبعاد باأللوان ،ومن خالل إنتاج صورة واضحة
لداخل الجسم ،يأمل العلماء في أن يعزز المسح الجديد دقة تشخيص األمراض.
وقال قائد الدراس��ة ،األس��تاذ فيل بتلر ،من جامعة كانتربري في نيوزيلندا ،إن «األداة
الجدي��دة للتصوي��ر ق��ادرة عل��ى الحص��ول عل��ى ص��ور ال يمك��ن ألي أداة تصوي��ر أخ��رى
تحقيقها».
وتس��مح األش��عة الس��ينية الملون��ة لألطب��اء بتحدي��د عالم��ات األم��راض ،مث��ل ارتف��اع
مستويات الدهون والكالسيوم ،وفقا للعلماء.
وعندم��ا تس��تخدم لتحلي��ل الس��رطانات ،وأيض��ا صح��ة العظ��ام والمفاص��ل ،ف��إن ه��ذه
التكنولوجي��ا «تظه��ر نتائ��ج واعدة من أجل تش��خيص أكثر دقة وإضفاء طابع ش��خصي
على العالج» ،كما س��يتم اس��تخدام األش��عة الس��ينية في دراس��ة قادمة للمرضى الذين
يعانون من مشاكل في المفاصل.
وتعم��ل األش��عة الس��ينية الملون��ة مثل الكامي��رات ،حيث تمتلك مصاري��ع “،”shutters
تكش��ف عند فتحها عن جس��يمات مختلفة تصل إلى وحدات البيكسل ،وهذا يخلق صورة
ملونة ذات دقة أعلى من األشعة السينية القياسية ،وفقا لشركة “ ”CERNللتكنولوجيا.
وعل��ى الرغ��م م��ن أنه ُصنع في البداية لتحديد الجس��يمات المس��تخدمة في الفيزياء،
إال أن «المسح الضوئي عالي الدقة ،وصوره الموثوقة للغاية» ،تجعله مثاليا لالستخدام
الطبي ،كما يقول العلماء.

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

قد يك��ون اليوم مضطربًا ،فمن ناحية،
الكثير من األشياء لن تسير على رغبتك،
وم��ن ناحي��ة أخ��رى ،س��تجد نفس��ك ف��ي
مواق��ف صعبة بس��بب م��ن ه��م حولك .ال
تبال��غ في ردة فعلك ،ولكن حاول اس��تعادة
هدوئ��ك ،وح��اول ف��رض ذل��ك عل��ى
اآلخري��ن وعندئ��ذ س��وف تخرج س��الما من
هذا الموقف غير السار.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

ال يج��ب أن تتبن��ى مس��ؤوليات كثي��رة،
مهم��ا كانت المغريات .يج��ب أن تركز على
األمور األهم بالنسبة لك ،وإال فسوف تعرض
نفس��ك لخطر أن تطغى عليك هذه األمور.
إذا ق��ررت مواجهة أم��ور جديدة ،كن منفتحا
واطلب مساعدة اآلخرين .النجاح مضمون إذا
قمت بتركيز طاقاتك بهذه الطريقة وأن ال
تشتك المشكالت التي ال تخصك.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

ال يب��دو أن األش��ياء تس��ير بص��ورة
جي��دة الي��وم ،فلدي��ك ً
أيضا مش��كلة في
التركي��ز عل��ى المه��ام اليومي��ة .عل��ى
الرغ��م م��ن صعوب��ة تحفي��ز ذات��ك ،ال
تخف��ض رأس��ك ف��ي ي��أس .إذا قم��ت
بأفض��ل م��ا عن��دك فس��وف تحص��ل على
بع��ض النجاح��ات المح��دودة ،إال أن��ه ال
يجب أن تتوقع الكثير.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

أنت اليوم مغرور ومنغمس في التس��اهل
مع نفس��ك ف��ي العم��ل ،وبنا ًء عليه ،س��وف
يراك زمالؤك ورؤساؤك كشخص متطلب
ووق��ح .حافظ على الت��وازن المطلوب وفكر
ف��ي طلبات��ك .ال تأخ��ذ النق��د الموج��ه
لس��لوكك بمحم��ل ش��خصي .بالمقارن��ة
بصدقات��ك ،أن��ت متحذل��ق للغاي��ة وتنتب��ه
إلى التفاهات غير الضرورية.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

ع��ن قري��ب ،س��تواجه تحدي��ات
وعراقي��ل صعب��ة .قد يتواج��د من يعمل
ض��دك أو يس��بب مضايق��ات بتواج��ده
بالم��كان ،وذل��ك س��عيا لإلخ�لال
بتوازن��ك .بالتال��ي يج��ب األخ��ذ بعي��ن
االعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك
العوائ��ق العابرة على مس��ار حياتك في
حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

اذا وج��دت ش��كوك أو ظن��ون غي��ر
مؤك��دة ف��ي حيات��ك ،فه��ذا ه��و الوق��ت
المناس��ب أن تطمئ��ن نفس��ك وتتخلص
منه��ا مم��ا يوف��ر ل��ك بني��ة وإط��ار عم��ل
أكثر اس��تقرا ًرا .في الغال��ب ،لن تتصادم
بالكثي��ر من العوائ��ق في الوق��ت الحالي،
وس��وف يظه��ر اآلخري��ن احترامه��م
وتقديرهم ألرائك.
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وأوض��ح :عل��ى الرغم من أن اس��تخدام
�يوعا  ،إال
المس��تخلصات يع��د أكث��ر ش� ً
أن أوراق إكلي��ل الجب��ل يمك��ن أن تك��ون
فعال��ة عل��ى البش��رة بش��كل موضع��ي
وف��ي الداخ��ل ايض��ا ،كم��ا أنه��ا تس��اعد
عل��ى تحس��ين نوعي��ة البش��رة ونظارته��ا
وصحته��ا .باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك،
يس��اعد روزم��اري ً
أيضا عل��ى عالج البقع
الجلدية.

اكتشاف مثير يغير نظرة العلماء لتاريخ البشرية!
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منطقة دمانيسي) لم يكن أقدم البشر في
آس��يا .ويب��دو أن الصي��ن كان��ت مأهول��ة
بالس��كان قبل جورجيا بكثير ،ما يشي بأن
أس�لافنا استطاعوا التكيف مع مناخ آسيا
البارد ،أكثر مما كان يعتقد سابقا.

9

الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

في الوقت الحالي ،يبدو أن طريقك
إل��ى النج��اح مس��دود ،عل��ى الرغ��م م��ن
أنك كنت على الطريق السليم وكنت
تحرز تقدمًا بإتباع طريقتك الس��ابقة.
أم��ا اآلن ،فتوج��د عقب��ات كثي��رة ف��ي
طريق��ك وأصب��ح م��ن الض��روري إع��ادة
تقيي��م الموق��ف والنظ��ر ف��ي بع��ض
االحتماالت الجديدة.

أخصائي في الطب اإليراني:

إنشاء أول أشعة سينية ثالثية األبعاد باأللوان

5

البن��ك المرك��زي خص��ص  3.5ملي��ار
دوالر لتوفير المواد الخام لصنع االدوية.

كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
أول م��رة خانت��ك األنم��اط
الس��لوكية االعتيادي��ة الخاص��ة
ب��ك ووضعت��ك ف��ي مواق��ف حرج��ة.
اس��تراتيجية الحل��ول الت��ي تنتهجه��ا
ف��ي المعتاد ال تحس��ن م��ن األمور ،مهما
حاولت مرارا وتكرارا .كنوع من التغيير،
ح��اول التخل��ي ع��ن تل��ك األنم��اط
االعتيادية واتخذ منهجا جديدا!

أعلن معاون وزير الصحة والعالج
والتعلي��م الطب��ي االيران��ي غ�لام رض��ا
اصغ��ري بان غالبية االدوية االساس��ية
في البالد تصنع محليا.
وخالل مراسم ازاحة الستار عن خط
انت��اج عق��ار «نوربي��ون» المض��اد لاللم
والذي صنعته احدى ش��ركات االدوية
في محافظة البرز غرب طهران ،اوضح
اصغ��ري ب��ان الكثي��ر م��ن االدوي��ة التي
كان��ت تس��تورد س��ابقا يت��م تصنيعه��ا
ف��ي الداخ��ل حالي��ا وهو م��ا يبعث على
الفخر.
وب ّي��ن بان��ه ت��م اتخ��اذ االج��راءات
الالزم��ة لتوفي��ر االدوي��ة بالب�لاد وأن

ه��ل س��بق وأن س��ألت نفس��ك لم��اذا يوض��ع
البي��ض ف��ي المتاج��ر األلماني��ة عل��ى الرف��وف
وليس في المبردة ،كما هو الحال في الواليات
المتح��دة األميركي��ة؟ ،الج��واب يكم��ن ف��ي
الطريق��ة التي يتم التعامل بها مع البيض بعد
أن تضعه الدجاجة.
بالوالي��ات المتح��دة يج��ري غس��ل البي��ض
بالم��اء الس��اخن والصاب��ون قب��ل نقل��ه للبي��ع
ف��ي المتاج��ر .وبتل��ك الطريق��ة يت��م تخليص
البي��ض من الريش والبراز المس��بب لألمراض،
حسب ما ذكرت صحيفة «برلينر تسايتونغ» األلمانية.
أم��ا ف��ي ألماني��ا في��رى المنتج��ون أن غس��ل البيض يؤدي إل��ى ضياع الطبق��ة الطبيعية
الرقيق��ة الت��ي تحمي البيض م��ن الخارج .ووظيفة تلك الطبقة ه��ي حماية البيض من
بكتيريا السالمونيال وغيرها من أنواع البكتيريا ،ومنعها من الدخول إلى جوف البيضة.
وصالحا لألكل .ومن هنا
طازج��ا
وعن��د غس��ل البيض يتعي��ن حفظه مبردًا لكي يبقى
ً
ً
يحفظ البيض في درجة حرارة المتجر وال يحتاج إلى وضعه في المبردة.
م��ع اإلش��ارة إل��ى أن الح��رارة ف��ي مناط��ق ح��وض البح��ر األبي��ض تختل��ف ع��ن أمري��كا
وألمانيا ،فلكل بيئة خصوصيتها ،خاصة في ظل األجواء الحارة التي تمر ،والتي تتطلب
وضع البيض في الثالجة بكل تأكيد.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
السرطان

ايران تصنع أغلب االدوية االساسية

فري��ق البح��ث ،إن «التوت غني بأحد مركبات
مركب البوليفينول ويدعى (،)ellagitannins
وه��و نوع م��ن المركبات الطبيعي��ة الموجودة
في التوت األحمر ،التي تلعب دوراً في تحسين
وظيفة األوعية الدموية لدى اإلنسان”.
وأضاف��ت أن «نتائ��ج الدراس��ة تحت��اج إل��ى
المزي��د م��ن البح��ث إلظه��ار م��ا إذا كان��ت
س��تترجم إل��ى فوائ��د صحي��ة طويل��ة الم��دى
على البشر ،من خالل مراقبة مجموعة أكبر
من المشاركين”.
ووفق �اً لمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة ،ف��إن
أم��راض القل��ب واألوعي��ة الدموي��ة تأت��ي ف��ي
ص��دارة أس��باب الوفي��ات ف��ي جمي��ع أنح��اء
العال��م ،حي��ث إن ع��دد الوفي��ات الناجمة عنها
يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أي من أسباب
الوفيات األخرى.
وأضاف��ت المنظم��ة أن نح��و  17.3ملي��ون
نس��مة يقض��ون نحبه��م ج � ّراء أم��راض القل��ب
سنوياً ،ما يمثل  %30من مجموع الوفيات التي
تق��ع ف��ي العال��م كل عام ،وبحلول ع��ام ،2030
م��ن المتوق��ع وف��اة  23ملي��ون ش��خص بس��بب
األمراض القلبية سنوياً.
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معاون وزير الصحة:

أيهما أفضل وضع البيض خارج الثالجة أم داخلها؟

أجري��ت عل��ى األكث��ر عرض��ة للتاثر به��ا مثل
كبار السن ،مما خلق التصور أن عموم الناس
ليسوا عرضة لمخاطر موجات الحرارة».
وأض��اف «للتص��دي لذل��ك ،درس��نا طلب��ة
أصح��اء يعيش��ون ف��ي مس��اكن الطلب��ة ف��ي
بوسطن أثناء موجة حر».
وق��ال «معرف��ة المخاط��ر الت��ي تتع��رض له��ا
كل فئ��ة عمري��ة أم��ر ض��روري ،م��ع األخ��ذ في
االعتب��ار أن��ه م��ن المحتم��ل ان تزي��د موج��ات
الح��رارة ف��ي م��دن مث��ل بوس��طن ،متأث��رة
بالتغيرات المناخية”.
ولوح��ظ أكب��ر ف��رق ف��ي األداء الذهن��ي
للمجموعتين عندما بدأت درجات الحرارة في
الخ��ارج في االنخفاض ،ولك��ن درجات الحرارة
داخ��ل الغ��رف بقي��ت مرتفع��ة ف��ي الغ��رف غير
مكيف��ة اله��واء .وق��ال الدكت��ور جوزي��ف ألنن
ال��ذي ش��ارك ف��ي إع��داد الدراس��ة «كثي��را م��ا
تستمر درجات الحرارة في الداخل في االرتفاع
حت��ى بع��د أن بدأت في االنخفاض في الخارج،
معطي��ة االنطب��اع ال��كاذب أن مخاط��ر موج��ة
الحر قد مرت ،رغم استمرارها في الداخل».
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افقياً:

عمودياً

 -1قائد وسياس��ي فرنسي حارب في
سبيل استقالل الواليات المتحدة.
 -2صادق  -عاصمة غانا.
 -3جزيرة تابعة للكويت  -شك.
 -4والد  -مرفأ في فلسطين.
 -5قبر  -تبع (معكوسة).
 -6يتواجه  -جمع.
 -7كس��ر  -عاصم��ة ألماني��ا
اإلتحادية سابقا.
 -8اتف��اق األص��وات وتوقيعه��ا ف��ي
الغناء  -مثيل.
 -9اس��م اطلقه العرب على إس��بانيا
والبرتغال قديماً.

 -1رئي��س فرس��ان مالط��ة أس��س
عاصمة الجزيرة فاليتا.
 -2غي��ر متعل��م  -ازال الش��يء ع��ن
الثوب  -للتعريف.
 -3مدين��ة أميركي��ة كان��ت مق��ر
الحكومة االتحادية.
 -4لزم األمر  -أجاد.
 -5ساق.
 -6للنداء  -صار طعمة حلوا  -سقم.
 -7مدين��ة عراقي��ة كان��ت موط��ن
صالح الدين األيوبي.
 -8ارض مزروعة خارج المدينة  -صنف.
 -9مضي��ق بي��ن البح��ر األحم��ر
وخليج عدن.

كلمة السر من ثمانیة حروف :مرفأ ياباني
اس��بانيا -الكس��ليك -الروش��ة -البرازيل -بيتهوفن -باخ -بانورام��ا -بومبيدو-
بوليس -بيت مري -توبة -تقوى -جونية -حدث -دنكرك -ديدون -ذهب -ذريعة-
زم��ور -زمي��ل -ش��قة -صابري��ن -عرن��دس ع��ز -عواط��ف -قط��ر -قي��س -قواني��ن-
كازاخس��تان -كانتون -كولومبيا -كونغ��و -كاميرا -لمبادا -ميراج -موزار-
معلم -نوادر -هند -هوميروس -وعود -والئم .
حل العدد السابق لكلمة السر :إيطاليا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:روبرت بويل  - 2والد  -رواق  - 3بدأ  -أم  -وي  - 4ري  -اليمن  - 5تاج
محل  -يد  - 6كل  -ري  -كهف  -7وقور  -سر  - 8خرب  -دمياط  - 9ارارات .
عمودي �اً - 1 :روب��رت ك��وخ  - 2وادي الق��رى  - 3بل��ى  -وب��ر  - 4رد  -أمي��ر 5
 -الحر  -در  - 6برميل  -سما  - 7و و  -كريت  - 8ياونده  - 9لقي  -يفتطر.

