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ـرم قشور املوز ..فلهـــا فوائد كبيــرة
ال تـــ ِ
الكثي��رون يدرك��ون أهمي��ة فاكه��ة الم��وز
لم��ا له��ا م��ن فوائ��د غذائي��ة وصحي��ة .لك��ن
ماذا عن قش��ور الموز؟ ربما ال يعلم كثيرون
أن أهمي��ة قش��ور الم��وز ال تق��ل ع��ن أهمي��ة
الم��وز ذات��ه .فكي��ف ذل��ك؟ وم��ا ه��ي األوج��ه
المختلفة الستخدام قشور الموز؟
يع��د الم��وز م��ن الفواك��ه المفضل��ة ل��دى
األلم��ان ،إذ تق��در كمية الموز التي يتناولها
كل ش��خص ف��ي ألماني��ا س��نويا بحوالى 12
كيلوغرام��ا .وإذا كان الكثي��رون يُجمع��ون
عل��ى فوائ��د الم��وز الصحية ومذاق��ه اللذيذ،
ف��إن القليلي��ن فق��ط ه��م م��ن يدرك��ون
االستعماالت الممكنة لقشور الموز.
قش��ور الم��وز غني��ة بالمع��ادن ،مث��ل
البوتاس��يوم والمغنيس��يوم وكذل��ك
النيتروجي��ن والكبري��ت .وهو م��ا يجعل منها
م��ادة مناس��بة ج��دا لالس��تخدام كس��ماد
للنبات��ات ،حي��ث يمك��ن وض��ع قط��ع صغي��رة
م��ن قش��ور الموز بجوار النبات��ات أو زرعها في
الترب��ة قب��ل وضع النبات فيها .وتقوم قش��ور
الموز بالقضاء على الحشرات الضارة وجلب
الحشرات النافعة.
وال تقتصر فوائد قشور الموز على النباتات
فحس��ب ،ب��ل يمكن اس��تخدامها ف��ي األعمال
المنزلي��ة أيض��ا .إذ تس��اعد قش��ور الموز على

تلميع األحذية بشكل جيد ،وخاصة األحذية
الجلدي��ة .ويت��م ذل��ك م��ن خ�لال مس��ح
الح��ذاء بالج��زء الداخلي لقش��رة الموز وهو
ما يمنحه لمعانا واضحا.
شاي من قشور الموز لالسترخاء
ويمكن االعتماد على قشور الموز أيضا في
إع��ادة اللمعان لألوان��ي المنزلية التي فقدت

يتمي��ز مرض��ى االكتئ��اب باالنطواء عل��ى الذات واالنع��زال على
المجتم��ع ،وع��دم الرغب��ة في القيام ب��أي عمل ،وفق��دان الرغبة في
ملذات الحياة ومظاهرها الجميلة ،والتفكير الس��لبي وجلد الذات
والش��عور الدائم بالذنب وتأنيب الضمير ،والتش��اؤم والسوادوية في
كل ش��يء ،وقل��ة الن��وم أو كثرته ،باإلضافة إلى فقدان الش��هية أو
اإلفراط في تناول الطعام ،وقلة الحركة والنشاط البدني.
ولك��ن بحس��ب موق��ع «اندرس��تاند» الطب��ي فليس كل م��ن لديه
ه��ذا االع��راض يعان��ي م��رض االكتئ��اب وبالتال��ي ف��إن عالجها ال
يكون باللجوء إلى مضادات االكتئاب.
ورص��د الموق��ع عش��ر ح��االت صحي��ة أو مرضي��ة ،تجع��ل بع��ض
األش��خاص يش��عرون باالكتئ��اب الش��ديد ،وأول تل��ك الح��االت
وأكثره��ا انتش��ارا ه��و نق��ص فيتامي��ن د ،إذ أن أغل��ب الن��اس ف��ي
المجتمع��ات المتقدم��ة يعانون من نقص ه��ذا الفيتامين الحيوي
مم��ا ق��د يصيبه��م باالكتئاب ،وأفض��ل مصدر له��ذا الفيتامين هو
أش��عة الش��مس ،وف��ي حال عدم توفره��ا يتم اللجوء إل��ى المكمالت
الغذائية والطبية لتعويض النقص.
كسل الغدة الدرقية
ومن األمراض الش��ائعة التي تؤدي إلى وجود أعراض تتش��ابه مع
أع��راض االكتئ��اب كس��ل الغ��دة الدرقي��ة ،وبالتالي يحب��ذ إجراء

بريقه��ا ،خاص��ة الفضي��ة منه��ا .فكما يوضح
موق��ع «وي��ب» األلمان��ي فإن��ه يمك��ن ح��ك
مالعق وس��كاكين الفض��ة بالجزء الداخلي
لقش��ور الم��وز وغس��لها بعد ذلك ،لتس��تعيد
بريقها مجددا.
وتحت��وي قش��رة الم��وز أيض��ا عل��ى م��ادة
التربتوف��ان والت��ي تزي��د م��ن إف��راز هرم��ون
الس��عادة «الس��يرتونين» ف��ي الدم��اغ مم��ا

تحاليل الدم المناس��بة الس��يما بعد س��ن األربعين لتأكد من عدم
وج��ود نق��ص في هرمونات الغ��دة الدرقية ،قبل اللج��وء إلى العالج
الضروري.
وم��ن الح��االت الصحية أيضا ،انخفاض الس��كر في الدم ،فنقص
الس��كر يؤث��ر عل��ى الحال��ة المزاجي��ة لإلنس��ان ويجعل��ه يش��عر
باالكتئ��اب ،كم��ا أن الجف��اف وقل��ة الم��اء في الجس��م ت��ؤدي إلى
نف��س األع��راض ،لذلك من الضروري اإلكثار من الس��وائل الماء
السيما مع التقدم في السن إذ يخف الشعور بالعطش.
وأيض��ا ،يج��ب االنتب��اه إل��ى مس��ألة هام��ة وه��ي الحساس��ية تجاه
بع��ض األطعم��ة مم��ا ق��د يس��بب إحساس��ا كبي��را باالكتئ��اب،
ولذل��ك يج��ب عل��ى االنس��ان معرف��ة األطعم��ة الت��ي تس��بب له��ا
الحساسية واالبتعاد عنها.
وبحس��ب موق��ع «أندرس��تاند» ،ف��إن أع��راض انس��حاب الكافيي��ن
ف��ي الجس��م تس��بب االكتئ��اب ،ويظه��ر ذل��ك جلي��ا عن��د مدمن��ي
ش��رب القهوة بكميات كبيرة ،إذا يبدأون بالش��عور باالكتئاب بعد
ساعات قليلة من شرب آخر فنجان نتيجة حدوث أعراض انسحاب
الكافيي��ن لذل��ك ينص��ح األطب��اء بالتقلي��ل م��ن ش��رب المنبه��ات
للتخفيف من أعراض االنسحاب.
وكذل��ك هن��اك أدوي��ة ق��د تس��بب أع��راض االكتئ��اب بس��بب
تأثيراته��ا الجانبي��ة ،لذا يجب مراجع��ة الطبيب لتغييرها إن أمكن
ومن العقاقير التي قد تس��بب ش��عورا باالكتئاب الحبوب المنومة
وأدوية القلب والمهدئات والعقاقير المخفضة للكلوليسترول.
نقص الحديد والنوم
وهن��اك أيض��ا نق��ص الحدي��د (فقر ال��دم) وخاصة للس��يدات وهو
يس��بب مش��اعر اكتئ��اب ،لذل��ك يج��ب عل��ى م��ا تعان��ي اكتئ��اب
اج��راء تحالي��ل ال��دم ألخ��ذ العالج المناس��ب في ح��ال وجود نقص
في الحديد.
كم��ا أن قل��ة واضطراب��ات الن��وم تزي��د م��ن الش��عور باالكتئ��اب،
لذل��ك يجب مراجع��ة الطببيب المختص لتصحي��ح أوضاع النوم
والوصول إلى نوم صحي مستقر.
وأخي��را ،ينتش��ر ف��ي بع��ض مجتمعاتن��ا العربي��ة ظاهرة التس��مم
بالمعادن وهذا يؤدي إلى الش��عور االكتئاب ،ومن األمثلة التس��مم
بالرصاص الناجم عن التعرض ألبخرة الطالء (الدهانات) وعوادم
الوقود ،وكذلك التس��مم بالزرينخ ويحدث كثيرا بسبب تدخين
الس��جائر ،وهن��اك التس��مم باأللومني��وم ويت��م ذلك بش��كل كبير
عن طريق استخدام أواني طبخ المصنوعة من األلومنيوم ،وهناك
أدوية تساعد على التخلص من هذا السموم باإلضافة إلى االبتعاد
عن مسبباتها.

أغرب نصيحة علمية
ملريضات القلب

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

الوق��ت مناس��ب ج��داً لجمي��ع العالقات
الش��خصية ،سواء كانت جديدة أو قديمة.
سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك
ملهمة وغنية ألفكارك الخاصة .لكن يجب
أال تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك
ه��ؤالء المعارف ،وحاول التفاعل أيضاً على
المس��توى العاطفي ،وإال فس��وف تكون مدة
االستفادة والتناغم قصيرة.

األسد

 22متوز  21 -آب

يمكن��ك إحراز التقدُم إذا قمت بالتحول
م��ن األس��اليب القديمة المعروف��ة إلى أخرى
جديدة ،وس��وف يس��اعدك ذلك على النجاح
ف��ي مس��تقبلك المهني .قد تج��د دعماً غير
متوق��ع من الزمالء المتفتحين فيما يخص
أس��لوب جديد .إذا كنت عفوياً ،قد تقابلك
فرص جديدة تماماً في العالقات في حياتك
الخاصة .قم بتجربة رياضة جديدة.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

الي��وم أنت متفق أخي��راً مع ذاتك ،وهذا
يتض��ح لآلخري��ن م��ن خ�لال س��لوكك.
ف��ي العم��ل ،س��وف يطل��ب من��ك الزم�لاء
النصيح��ة ،وكذل��ك الح��ال ف��ي حيات��ك
الخاصة .تأكد من االحتفاظ بالتوازن بين
األخ��ذ والعطاء حتى تتمكن من االس��تفادة
من الصداقات .يجب أن تكون مهتماً بذاتك
بعض الشيء للحفاظ على هذا التوازن.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

ال يبدو أن جبال المشكالت واالضطرابات
اليومي��ة ف��ي طريقه��ا إل��ى التالش��ي .ك��ن
حازم �اً وحاول اس��تعادة رأي��ك فيما هو مهم،
وإال ق��د تعان��ي م��ن انتكاس��ات دائم��ة .وازن
األم��ور بعناي��ة ،وفكر في األه��داف التي تريد
تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي
عنها .إذا استطعت تنفيذ ذلك ،فسوف تجد
أيضاً أن الحلول أصبحت أسهل.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

سوف يكون لديك سبباً جيداً لكي تفرح،
وتكون مستريحاً مع العالم من حولك وفي
م��زاج مناس��ب لالحتف��ال به��ذا اإلحس��اس.
جميع المقابالت ،س��واء مع زم�لاء العمل أو
العائل��ة ،س��وف تكون مجدي��ة للغاية .لكن ال
تتمادى في ذلك ،وفكر في هذا اليوم على أنه
هدي��ة واظهر امتنانك من خ�لال المعاملة
اللطيفة لمن هم حولك.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

ال تنده��ش اذا ش��عرت الي��وم بأن��ك
متوع��ك الصح��ة ،س��يء الم��زاج ومش��وش.
يفضل أن ترى ما الخطب واالعتناء ببدنك.
س��تعيش فترات تملؤها الحيوي��ة واالرتخاء.
ال تسمح بانعكاس عدم رضاك أمام اآلخرين
خاص��ة ف��ي العاملي��ن بالمصال��ح العام��ة أو
أمام رؤسائك ،ألن هذه الفترة ليست بالوقت
المناسب للدخول في مجادالت ونزاعات.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة
وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد ،فال
تيأس وأعثر على بدائل .تساءل أيضاً إلى أي
درجة س��تأثر تلك المشاكل سلبياً عليك
شخصياً .من األفضل االنتظار والسماح بأن
تجد المشاكل طريقها إلى الحل بمفردها.
افس��ح المجال استعداداً لفترات ستكون بها
األمور أقل سالسة.
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الكلامت املتقاطعة

تتزاي��د المش��اكل الت��ي تصادفه��ا ف��ي
مس��ارك ،ولذل��ك اح��رص عل��ى ع��دم نف��اد
م��واردك البدني��ة والنفس��ية .ت��أ َن ف��ي تحدي��د
المش��اكل الت��ي تمث��ل حقاً إعاقة في مس��ارك
وتس��تحق التفكي��ر فيها وتكري��س طاقتك في
مواجهته��ا .ف��ي ه��ذا الش��أن ،إن إس��اءة تقدي��ر
األش��ياء ق��د ي��ؤدي ب��كل س��هولة إل��ى مش��اكل
صحية .قد يكون التأمل هو المدخل الصحيح.

كل ش��يء س��هل ف��ي الوق��ت الحال��ي
وأنت تس��تمتع حق �اً باألمور الت��ي تقوم بها.
س��وف تترك أيض �اً وراءك أث��را من الجاذبية
اإليجابي��ة .ال تتعجب عندما يقترب منك
م��ن هم حول��ك ويبوح��ون ل��ك بأفكارهم.
لكن ال تكن مغروراً – اشترك في المشروعات
المختلفة ألنه��ا قد تقدم لك اإللهام فيما
يخص خططك الخاصة.

أنت اآلن متفق مع ذاتك بش��كل كامل،
وتش��عر بالتناغ��م الت��ام ف��ي عمل��ك وف��ي
حيات��ك الش��خصية أيضاً .يؤث��ر ذلك على
اآلخري��ن لم��ا ل��ك م��ن عالق��ات قوي��ة م��ع
ش��ريك حيات��ك والعائل��ة ،م��ع وج��ود توازن
جي��د وصح��ي بي��ن األخ��ذ والعط��اء .ح��اول
الحف��اظ عل��ى هدوئ��ك الداخلي واس��تخدم
هذا الوقت في اإلعداد ألوقات أقل إيجابية.

أن��ت تحم��ل حم ًال ثقي ًال من المش��كالت؛
اب��دأ بتخفي��ف األثقال ع��ن كاهلك ،وإال
فسوف تستمر المصاعب في الزيادة .يجب
أن تص��ل إل��ى اس��تراتيجية ف��ي التعامل مع
التحدي��ات المهني��ة والخاصة بدون إضاعة
الكثي��ر م��ن الطاقة في نفس الوقت .لكن ال
تضي��ع الكثي��ر من الوقت ف��ي التفكير .فكل
يوم يمر هو يوم مفقود من العمر.

يعتق��د فريق علماء دولي أن متوس��ط
درج��ات الح��رارة ف��ي العال��م س��يكون
أعل��ى ب �ـ  5-4درج��ات مئوي��ة مقارنة بما
قب��ل الث��ورة الصناعية ،حت��ى وإن ُنفذت
جميع شروط اتفاقية باريس للمناخ.
ويفي��د موق��ع  EurekAlertبأن��ه وفق��ا
للعلم��اء ،ف��إن هناك خط��را كبيرا بأن
تتح��ول األرض إل��ى «دفيئة» وأن تصبح
مناط��ق عدي��دة منه��ا غي��ر صالح��ة
للسكن.
ويش��ير الباحث��ون ف��ي مق��ال نش��رته
مجل��ة Proceedings of the National
 Academy of Sciencesإل��ى أن انبع��اث
غازات االحتباس الحراري ليس العامل
الوحيد المؤثر في مناخ العالم.
وارتف��اع درج��ات الح��رارة النات��ج ع��ن
النش��اط البش��ري يس��بب تس��خين
الغ�لاف الج��وي ل�لأرض .وه��ذا يمك��ن
أن يح��دث حت��ى إذا توقف انبعاث غازات
االحتباس الحراري.
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وينس��ب العلم��اء إل��ى ه��ذا النش��اط
ذوب��ان الجلي��د وصعود غ��از الميثان من
قاع المحيطات ،وتقلص حجم الكربون
ال��ذي تمتص��ه األرض والمحيط��ات،
وارتف��اع مع��دل تنف��س البكتيري��ا،
وتقلص مس��احة الغابات في حوض نهر
األمازون.
وأيض��ا تقل��ص مس��احة الجلي��د ف��ي
القطبي��ن الش��مالي والجنوبي .ونتيجة
لتأثير ازدياد غازات االحتباس الحراري
ف��ي الغ�لاف الج��وي ،س��تحدث سلس��لة
تفاع�لات ل��ن يك��ون بمق��دور اإلنس��ان
وقفه��ا .لذل��ك م��ن أج��ل أن ال تتح��ول
األرض إل��ى «دفيئ��ة» ،يج��ب ،ع��دا ع��ن
تخفيض انبعاث الغازات ،إنشاء خزانات
طبيعي��ة للكرب��ون م��ن خ�لال توس��يع
مس��احة الغابات ،والحفاظ على األرض
والتن��وع البيولوجي وابت��كار تكنولوجيا
جدي��دة المتص��اص غ��از ثاني أكس��يد
الكربون من الغالف الجوي.

كلمة الرس

الثور

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي
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ويعن��ي ي��وم تج��اوز م��وارد األرض ،أن
الطلب الس��نوي على الموارد الطبيعية
زاد ع��ن عم��ا يمك��ن ل�لأرض تعويض��ه،
وه��ذا يعن��ي أن س��كان العالم اس��تهلكوا
جمي��ع م��وارد الكوك��ب له��ذا الع��ام في
غضون  7أشهر فقط.
واعتب��ر المحلل��ون أن ه��ذه النتائ��ج
تظه��ر أن الحكوم��ات والش��ركات غي��ر
جاهزة للتعام��ل مع تغيرات المناخ ،وال
تستخدم الموارد الطبيعية بكفاءة.
وب��دأت بن��وك ع��دة ومس��ؤولو إدارات
األص��ول ،مؤخ��را ،ف��ي ادخ��ال مخاط��ر
التغي��ر المناخ��ي ف��ي عملي��ة صناع��ة
الق��رار الخاصة به��م ،حيث تدق ناقوس
خطر عالميا بشكل واضح في أبحاثها.

علماء :األرض تتحول الى جحيم !

كش��فت دراس��ة حديثة في الواليات المتحدة،
أن النس��اء الالئ��ي يُصب��ن بأزمة قلبي��ة ويقصدن
طبيب��ة ام��رأة مثلهن يتماثلن للش��فاء على نحو
أفض��ل ،مقارنة بم��ن يتطببن على أيدي األطباء
الرجال.
وبحس��ب م��ا نقل��ت صحيف��ة «ديل��ي مي��ل»
البريطاني��ة ،ف��إن الطبيب��ة تق��وم بتش��خيص
أكثر دقة ألزمة القلب لدى النس��اء ،فيما يعمم
الطبي��ب الرج��ل األعراض التي تصي��ب الرجال،
ويعتقد أنها تنطبق على الجنسين.
واعتم��دت الدراس��ة عل��ى  582أل��ف حال��ة أزم��ة
قلبي��ة على مدى  19عاما ،ووجدت أن الجراحات
النس��اء يحصل��ن عل��ى نتائج أفض��ل بكثير حين
يجرين عمليات لمريضة امرأة.
وق��ال الباح��ث ف��ي جامع��ة واش��نطن ،س��يث
كرناه��ان ،إن كف��اءة الطبي��ب(ة) المعال��ج(ة)
ليس��ت عنص��را حاس��ما بش��كل دائم ،إذ ق��د يكون
جن��س الطبي��ب المعال��ج مؤثرا أيضا ف��ي تعافي
المريضة بعد اإلصابة باألزمة القلبية.
وقارن��ت الدراس��ة بيان��ات المرض��ى بي��ن 1991
و ،2010واس��تندت إل��ى عوام��ل مث��ل العم��ر
واالنتم��اء العرق��ي والس��جل الصح��ي وج��ودة
المؤسسات الطبية التي قصدها المصابون.
وخ ُلص��ت النتائ��ج إل��ى أن الع��دد األكب��ر م��ن
الوفي��ات الناجم��ة عن أزمات القلب تم تس��جيله
لدى النساء ،كما أن نسبة الوفاة كانت مرتفعة
بص��ورة كبيرة لدى من خضعن لتدخالت طبية
على أيدي أطباء رجال.
وبصيغ��ة أخ��رى ،حي��ن كانت الج ّراح��ة امرأة،
توف��ي  11.8في المئة من المرضى الرجال خالل
عملي��ات األزم��ة القلبي��ة ،بينم��ا وصل��ت النس��بة
إلى  12في المئة لدى النساء.
أما في حالة الجراح الرجل ،فإن وفيات النساء
بلغ��ت  13.3بالمئ��ة مم��ن قص��دن المستش��فى
عق��ب أزمة قلبية ،بينما بل��غ معد وفيات الرجال
باألزمة المفاجئة  12.6في المئة.
1

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

أص��در أح��د أكب��ر البنوك ف��ي العالم
تحذي��را مف��اده أن م��وارد األرض
المفترض��ة لعام  2018تنفد قبل نهايته
بفت��رة كبي��رة ،مش��يرا إل��ى أن ذل��ك
يظه��ر أن الحكوم��ات والش��ركات عل��ى
حد س��واء غير مس��تعدين بعد للتعامل
بشكل جدي مع تداعيات تغير المناخ.
وذك��ر تقري��ر محلل��ي بن��ك «إت��ش
أس ب��ي س��ي» ف��ي تقري��ر ،أن العال��م
عب��ر ف��ي األول م��ن أغس��طس الجاري
نقط��ة حرج��ة للغاية ،هي ،ي��وم تجاوز
م��وارد األرض أو باإلنجليزي��ةEarth ،
 ،Overshoot Dayوذل��ك حس��بما
ذك��رت مجل��ة «بيزني��س إنس��ايدر»
األميركية ،األربعاء.

قشور الموز لبشرة أفضل
ولقش��ور الم��وز فوائ��د جلدي��ة أيض��ا ،إذ أن
فرك الوجه بقشرة موز يمنحه رطوبة ويقلل
م��ن ظه��ور التجاعي��د وعالم��ات الش��يخوخة
عليه .كما تساعد قشور الموز كذلك على
التقلي��ل م��ن الحكة وتهيج البش��رة .وحس��ب
موق��ع «فوك��وس أونالي��ن» يمك��ن تقطي��ع
قش��ور الموز إل��ى قطع صغي��رة ووضعها على
الجل��د ،وما ه��ي إال دقائق قليلة حتى يش��عر
المرء بأن تهيج الجلد قد بدأ يتراجع بشكل
كبي��ر .يذكر أن هناك فوائد أخرى لقش��ور
الموز ،مثل تبييض األسنان وحماية العيون.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
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تجاوز الطلب السنوي على املوارد الطبيعية لالرض

يؤث��ر على الحال��ة المزاجية ويفيد في عالج
االكتئاب والش��عور بالس��عادة واالس��ترخاء.
كم��ا تفي��د قش��رة الم��وز ف��ي تقلي��ل نس��بة
الكوليس��ترول الضار في الدم ،مما يؤدي إلى
التقلي��ل من خطر اإلصاب��ة بأمراض القلب.
لذلك يمكن تحضير شاي مهدئ لألعصاب
ومس��اعد عل��ى الن��وم المري��ح .ويت��م ذل��ك
م��ن خ�لال طبخ قش��ور الموز م��ع الماء لمدة
ثالث دقائق وتركه بعدها جانبا لمدة عش��ر
دقائ��ق أخ��رى .وفق ما جاء ف��ي موقع «ويب»
األلماني.

عشر حاالت صحية تجعل بعض األشخاص يشعرون باالكتئاب

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
كل ما أنت جزء منه ينتهي على أكمل
وج��ه وال أهمي��ة للمش��كالت الت��ي تواجهها.
اح��رص ف��ي هذه الفترة على عدم اس��تئناف
األم��ور من��ذ البداية .بالعك��س ،تخلص مما
يشغلك يومياً وال يريحك منذ زمن .تحرر
م��ن المضايقات أيضاً الت��ي عكرت حياتك
منذ زمن .قم بإنهاء جميع األعمال ال ُمعلقة
وتخلص من جميع االلتزامات القديمة.
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افقياً:

عمودياً

-1مخ��رج س��ينمائي مص��ري كبي��ر
من آثاره (كشف المستور).
-2إح��دى الق��ارات الخم��س -ض��د
أيسر.
-3مدين��ة تركي��ة كان��ت مرك��زا
هاما لآلداب والفنون.
-4سقي -قطع.
-5حاجز -متشابهان -حصان.
-6حيازة -واجه.
-7عاصمة أميركية -واجه.
-8ترنح -عقد االتفاق.
-9مدينة مصرية وسط الدلتا -ضد
كثرة.

-1مخ��رج مص��ري ن��ال جائ��زة
الدول��ة للتف��وق ف��ي الفن��ون م��ن
المجلس األعلى للثقافة.
-2س��جن -محافظ��ة ف��ي مص��ر
شمال الدلتا.
-3قائصد الطائرة -تحضر.
-4نبيل��ة روماني��ة أسس��ت ف��ي روما
أول مستشفى لمعالجة الفقراء.
-5للندبة -متشابهان.
-6دولة آسيوية -من الحيوانات.
-7وحل -سهاد.
-8بحر -من الفواكه.
-9جزر صغيرة في مضيق هرمز تتبع عمان.

كلمة السر من ثمانیة حروف :دولة أميركية
اجتهاد -استبس��ال -اصغاء -اعتزاز -أحالم -الصين -ارادة -اش��تياق -بوذا-
بريق -بدور -بالتيني -تش��يخوف -تنزانيا -توغو -تش��يلي -جبار -جورجينا-
ح��ظ -حل��ول -حصان��ة -حنط��ة -داروي��ن -ذه��ب -رقي��ب -رق��م -زين��ة -زجل-
زنب��ق -زبيب -س��قراط -س��ورينام -ش��ص -ش��ربين -صباح -ص��ك -صيارفة-
عذر -فخ -فقرا -قمر -لوليتا -مراقبة -مغتربون -مز -نقود -واترلو.
حل العدد السابق لكلمة السر :اليونان
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:جب��ل طارق  -2نس��يم -براق  -3مرمى -مر  -4أس��ى -أي  -5لونغ
أيلند  -6عي -أرنب  -7رسوب -حاول  -8يرق -هانوي  -9فارنيزي.
عمودي �اً -1:جن��ة العري��ف  -2ب��س -سويس��را  -3ليمان -وق��ر -4طمر -غاب
 -5مسار -هي  -6ربا -ينحاز  -7قر -ألباني  -8أمين -و و  -9صقر -دالية.

