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ال�سنة الثانيه والع�رشون  -العدد 5957

أغذية منزلية تنظف القولون وتبعده من األمراض الخطيرة
ي��ؤدي القول��ون دورا محوري��ا ف��ي عملي��ة
الهضم لدى اإلنس��ان ولذلك ينصح خبراء
الصح��ة بالح��رص عل��ى س�لامته من خالل
اتب��اع نظ��ام غذائ��ي مت��زن ،والقي��ام ببع��ض
الخطوات البسيطة لتفادي تبعات خطيرة.
ويس��اعد القول��ون أو األمع��اء الغليظ��ة
جس��م اإلنس��ان عل��ى امتص��اص الس��عرات
الحراري��ة والعناص��ر المغذية األخ��رى ،وإذا
قام الش��خص بتنظيف القولون من السموم
عل��ى نح��و منتظ��م فإن��ه يق��ي نفس��ه إل��ى
ح��د كبي��ر م��ن أخط��ار األمع��اء المتهيجة
واإلمساك والسرطان.
وي��ؤدي تنظيف القول��ون عبر تناول أغذية
مفي��دة إل��ى تخلي��ص األمع��اء الغليظة من
الس��موم الت��ي تتفاق��م بص��ورة مؤذي��ة ،إذا
ل��م يتخذ اإلنس��ان إج��را ًء وقائيا ف��ي الوقت
المناسب.
وبحس��ب ما نقلت «بولد سكاي» فإن أولى
خط��وات تنظيف القول��ون تتم عبر اإلكثار
من ش��رب الم��اء ،فقبل تن��اول وجبة الفطور
مثال يجدر باإلنس��ان أن يش��رب كوبين من
الم��اء بع��د وض��ع القلي��ل من مل��ح البحر أو
ملح الهماليا .موازاة مع ذلك ،يس��اعد خل

التفاح على تنظيف القولون بالنظر إلى ما
يحت��وي علي��ه م��ن م��واد مضادة لألكس��دة
ومكون��ات أخ��رى تحف��ز نوع��ا مفي��دا م��ن
البكتيري��ا في األمع��اء ،ولحماية هذا الجزء

الحساس من الجسم ،يجدر أيضا باإلنسان
أن يكث��ر إقباله عل��ى الخضراوات والفواكه
والمكس��رات الت��ي تض��م نس��با مهم��ة م��ن
األلياف ومادة السيلولوز.

 4جامعات ایرانیة تحرز مراتب متفوقة في منطقة اوراسيا
أح��رزت جامع��ات «امي��ر كبي��ر» و»اصفه��ان»
و»عل��م وصنع��ت» و»طه��ران» المرات��ب ال �ـ  17و  18و
 21و  24في منطقة اوراسيا كما افاد مؤسس قاعدة
توثيق العلوم في العالم االسالمي جعفر مهراد.
وق��ال جعفر مه��راد :ان  18جامع��ة ايرانية احرزت
مراتب متفوقة ضمن  74جامعة في منطقة اوراسيا.
واضاف مهرداد االس��تاذ في جامعة ش��يراز/جنوب
اي��ران :/ان الجامع��ات االيراني��ة اح��رزت المرتب��ة
الثالث��ة ف��ي منطق��ة اوراس��يا بع��د جامع��ات روس��يا
وتركيا.
وتاب��ع :ان جامع��ة نوش��يرواني التكنولوجي��ة في بابل /ش��مال ايران /احرزت المرتب��ة الرابعة على
صعي��د التاثي��ر الوثائقي فيما احرزت جامعة اس��طنبول التكنولوجية المرتبة  19على صعيد معيار
العوائد الصناعية بين جامعات اوراسيا المتفوقة.
ولف��ت ال��ى ان جامع��ات اي��ران االخرى مث��ل طهران للعل��وم الطبية وتبريز وخواجه نصير وش��يراز
وش��هيد بهش��تي ومش��هد واصفه��ان وكي�لان حازت عل��ى المرات��ب  26و  29و  31و 35و  36و  39و  41و
 45على التوالي .وقال :ان جامعات  6بلدان في منطقة اوراسيا هي روسيا وتركيا وايران واوكرانيا
وبيالروسيا وجورجيا شملها التصنيف المذكور.

مركز أبحاث مجلس العالقات الخارجية االوروبي:

بوسع اوروبا وايران تأسيس صندوق طبي
أعل��ن مركز بحوث مجل��س العالقات الخارجية
االوروب��ي إ ّن بإم��كان اي��ران واوروبا تأس��يس صندوق
طبي لنقل األدوية واألجهزة الطبية الى ايران لعدم
حاج��ة مث��ل هذه العملي��ة التصديرية الى معامالت
مصرفية.
وصف المركز في مذكره هذا العمل االنساني
بأن��ه غي��ر مع��رض إلمكاني��ة فرض حظر م��ن جانب
واشنطن ضد الشركات االوروبية.
وكت��ب «إل��ي غرانمايه» وهو من كب��ار أعضائه
وجيم��ز ميل��ر م��ن م��دراء فري��ق آكس��فورد للتنمية
الدولي��ة ف��ي مذك��رة حمل��ت عن��وان «اي��ران ،مل� ٌ
�ف
لتج��ارة الس��لع االنس��انية» :إ ّن الحظ��ر األمريك��ي
الجدي��د س��يع ّرض صح��ة الكثي��ر م��ن االيرانيي��ن
للخط��ر ويتس��نى لل��دول االوروبي��ة إتخ��اذ إجراءات
واتب��اع خط��وات قوي��ة عملي��ة تثب��ت التزامه��ا ببنود
اإلتفاق النووي.
وأف��ادت المذك��رة الص��ادرة ع��ن مرك��ز أبح��اث

مجل��س العالق��ات الخارجية االوروبي الذي تأس��س
عل��ى ي��د م��ارك ليون��ارد البريطان��ي ع��ام  2007ب��أ ّن
زيادة الحظر على ايران زاد من أزمة عمليات العناية
الصحي��ة الخاص��ة كما ص��درت تقارير كثيرة عن
ش��حة أدوي��ة ذات طاب��ع مصيري وحيات��ي للمتلقين
لها.
َّ
وتوقع هذا المركز بأن تزداد هذه األزمة الطبية
خ�لال ش��هر نوفمب��ر أي بع��د ب��دء حظ��ر تصدي��ر
النف��ط االيراني الذي س��يكون المواطنون العاديون
ضحيته.
وكان المق � ّرر الخ��اص لالم��م المتحدة لحقوق
االنس��ان ح � ّذر أخيراً من انته��اك الواليات المتحدة
لحقوق االنسان االيراني بسبب حظرها المفروض.
علم �اً ب��أ ّن الحكوم��ة األمريكة تزع��م كذباً بأنها
داعم �ةً للش��عب االيران��ي وك � ّررت م��راراً ب��أ ّن ه��ذا
الحظ��ر ل��ن يت��رك تأثي��راً س��لبياً عل��ى المواط��ن
االيراني العادي.

اذا وجدت شكوكا أو ظنونا غير مؤكدة
ف��ي حيات��ك ،فه��ذا هو الوق��ت المناس��ب أن
تطمئ��ن نفس��ك وتتخل��ص منها مم��ا يوفر
ل��ك بني��ة وإط��ار عم��ل أكث��ر اس��تقراراً.
وس��وف يظهر اآلخرون احترامهم وتقديرهم
ألرائك .نتيجة األمور التي س��وف تحسمها
ف��ي ه��ذه المرحل��ة ستس��اعدك فيم��ا بع��د
عندما ال يكون مجرى األمور مناسب لك.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

ألول 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 من األم��ور ،مهما
حاولت مراراً وتكراراً .كنوع من التغيير،
ح��اول التخل��ي ع��ن تل��ك األنم��اط
االعتيادية واتخذ منهجاً جديداً!

األسد

 22متوز  21 -آب

تجد سهولة في التعامل اإليجابي مع
األشخاص في الوقت الحالي ،فالكل يبدو
منجذباً إليك ،كما أن الصالت التي قد
يكون لها تأثيراً إيجابياً على مس��تقبلك
تظه��ر ف��ي كل م��كان .تأك��د م��ن 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
وكذلك لقيمتهم الشخصية.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

ف��ي الوق��ت الحالي ،يب��دو أن طريقك إلى
النج��اح مس��دود ،عل��ى الرغ��م م��ن أنك كنت
على الطريق السليم وكنت تحرز تقدماً بإتباع
طريقت��ك الس��ابقة .أم��ا اآلن ،فتوج��د عقبات
كثي��رة ف��ي طريق��ك وأصب��ح م��ن الض��روري
إع��ادة تقيي��م الموق��ف والنظ��ر ف��ي بع��ض
االحتم��االت الجدي��دة .ح��اول تغيير مدخلك
لألمور وركز على المهمة األساسية؛

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

مهارات��ك التنظيمية مطلوبة في العمل
اليوم ،ويمكنك جمع أفكار زمالئك وبالتالي
تتف��وق .ق��د يك��ون لذل��ك تأثي��ر إيجاب��ي
عل��ى ثقت��ك بذات��ك ،كم��ا س��وف يالح��ظ
األصدقاء أيضاً النزعة المتناغمة فيك حيث
أن��ك قادر على جمع الش��خصيات المختلفة
معاً .بما أنك تشعر بحالتك الجيدة ،فإنك
مهتم بصحة اآلخرين.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

ق��د يك��ون الي��وم مضطرب �اً ،فم��ن ناحي��ة،
الكثي��ر من األش��ياء لن تس��ير عل��ى رغبتك،
ومن ناحية أخرى ،ستجد نفسك في مواقف
صعبة بسبب من هم حولك .ال تبالغ في ردة
فعلك ،ولكن حاول استعادة هدوئك ،وحاول
ف��رض ذل��ك عل��ى اآلخري��ن وعندئ��ذ س��وف
تخرج سالماً من هذا الموقف غير السار .لكن
من األفضل القيام بذلك باعتدال.

اإلنسان البدائي بريء من إبادة الطيور العمالقة

أكد الخبراء الفعالية المزدوجة لمشروب القهوة ،وشرحوا تركيب حبوب القهوة
المزدوج الذي يحتوي على مادتين متناقضتي المفعول.
وتحتوي حبوب القهوة الكاملة على مادتين هامتين هما :الكافيين الذي يوجد في
قشرة الطبقة العلوية ،والتيوبرومين الذي يوجد داخل الحبة.
ويبدأ مفعول الكافيين لدى شرب اإلنسان القهوة مباشرة ،ويستمر لمدة  20إلى 25
دقيقة ،تضيق فيها األوعية الدموية في الجسم ما عدا أوعية الكلى.
لذلك يش��عر اإلنس��ان بالنش��اط ويرتفع ضغط الدم لديه ألن الكافيين يلعب دور
المنشط.
كما يش��عر اإلنس��ان بحاجة للتبول بس��بب توس��ع األوعية الدموية في الكلى وهذا
ما يعطي القهوة أيضا صفة مدر للبول.
وعن��د انته��اء فت��رة فعالي��ة الكافيين بعد  25دقيقة ،يبدأ نش��اط م��ادة التيوبرومين
الموج��ودة داخ��ل حبوب القهوة ،فتتوس��ع األوعية الدموية في الجس��م ما عدا الكلى،
حي��ث تتضي��ق فيه��ا األوعي��ة الدموي��ة ،لذل��ك نج��د أن المقاه��ي تق��دم كأس��ا م��ن
الماء لش��ربه بعد القهوة .وتس��تمر فترة تأثير التيوبرومين س��اعة كاملة يشعر فيها
اإلنسان بالنعاس.
وأش��ار الباحث��ون ف��ي دراس��ات عدي��دة إل��ى أن قه��وة «النس��كافيه» في أغل��ب أنواعها
خالية من المنبه ،الكافيين ،الذي يستخلص من حبوب القهوة لتصنيع العديد من
األدوية الطبية.
ولهذا ،يعزو األخصائيون حوادث الس��ير التي يقع فيها س��ائقو المس��افات الطويلة
(الشاحنات) ،إلى شربهم للنسكافيه الخالي عادة من الكافيين ،وتحدث عادة بعد 15
إلى  30دقيقة ،الفترة التي ينشط فيها تأثير مادة التيوبرومين.
لذل��ك ينص��ح الخبراء باالعت��دال في تناول هذا المش��روب م��زدوج التأثير ،واتباع
نظام غذائي صحي مع أخذ القسط الكافي من الراحة أثناء النوم.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

ال يجب أن تتبنى مسؤوليات كثيرة ،مهما
كان��ت المغريات .يجب أن تركز على األمور
األه��م بالنس��بة ل��ك ،وإال فس��وف تع��رض
نفس��ك لخطر أن تطغى عليك هذه األمور.
إذا ق��ررت مواجهة أم��ور جديدة ،كن منفتحاً
واطل��ب مس��اعدة اآلخري��ن .النج��اح مضمون
إذا قم��ت بتركي��ز طاقات��ك به��ذه الطريق��ة
وأن ال تشتك المشكالت التي ال تخصك.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

ال يب��دو أن األش��ياء تس��ير بص��ورة جي��دة
الي��وم ،فلدي��ك أيض �اً مش��كلة ف��ي التركيز
عل��ى المهام اليومية .على الرغم من صعوبة
تحفيز ذاتك ،ال تخفض رأسك في يأس .إذا
قم��ت بأفض��ل ما عندك فس��وف تحصل على
بع��ض النجاح��ات المح��دودة ،إال أنه ال يجب
أن تتوق��ع الكثي��ر .عندم��ا تس��تعيد هدوئ��ك
وتصبح أكثر ثقة ،سوف تتحسن األمور.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

أن��ت اليوم مغرور ومنغمس في التس��اهل
م��ع نفس��ك ف��ي العم��ل ،وبن��ا ًء علي��ه ،س��وف
ي��راك زمالؤك ورؤس��اؤك كش��خص متطلب
ووقح .حافظ على التوازن المطلوب وفكر في
طلباتك .ال تأخذ النقد الموجه لسلوكك
بمحم��ل ش��خصي .بالمقارن��ة بأصدقائ��ك،
أن��ت متحذل��ق للغاي��ة وتنتب��ه إل��ى التفاهات
غير الضرورية ،وهذا ال يجعلك محبوباً.
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يش��ك العلم��اء ف��ي ت��ورط اإلنس��ان
البدائ��ي ف��ي إب��ادة الطي��ور العمالق��ة
الت��ي عاش��ت قب��ل آالف الس��نين عل��ى
كوك��ب األرض ،وذل��ك بعد اكتش��اف
مس��تحاثات لعظ��ام ه��ذه الطي��ور كان
عليها آثار قطع بأداة حادة.
وق��در العلم��اء البريطاني��ون عم��ر
المس��تحاثات المكتش��فة بـ  10آالف عام،
إذ رجح��وا أن يك��ون اإلنس��ان البدائ��ي ق��د
لج��أ إل��ى صي��د الطي��ور العمالق��ة طلب��ا
للغذاء .وعثر العلماء على المس��تحاثات
في جزيرة مدغشقر من القارة اإلفريقية،
التي كان يقدر وصول أول المستوطنين
إليه��ا قب��ل  3000-4000ع��ام .ولك��ن م��ع

تنظي��ف أن��ف الطف��ل م��ن المه��ام
المفي��دة جدل لكل أم ،وتقول الدكتور
نهال أحم��د أخصائية أمراض األطفال
أن تنظي��ف أنف الطفل الصغير وبرغم
أن بع��ض األمه��ات تخاف القي��ام به ،إال
أنه أمر س��هل م��ن خالل بخاخات الرذاذ
لمي��اه البحر النقي��ة التي تنظف األنف
دون عن��اء أو مش��كلة ،أما عن فوائد هذا
األم��ر فتوضح��ه وتؤك��ده مش��يرة إل��ى
أن تنظي��ف األنف مفي��د للتخلص دون
ش��ك م��ن البقاي��ا وإف��رازات المخ��اط
الذي يترسب بها.
وتابع��ت الدكت��ور نه��ال ،حديثه��ا
مؤك��دة عل��ى أن هذا التنظي��ف الدائم
باس��تخدام محل��ول المل��ح أو بخاخ��ات
مي��اه البح��ر ،ش��ريطة أن تتعل��م األم
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م��ن طبي��ب الطف��ل كيفي��ة إجرائه��ا،
أم��ر مفي��د جدا يقي الطف��ل من كثير
م��ن المش��كالت الصحي��ة واألم��راض
المتوقعة ومنها:
يق��ي ص��در الطف��ل م��ن تراك��ماإلف��رازات وبالتالي يقي بعض األطفال
من مشكالت الصدر.
يق��ي من انس��داد أنف الطف��ل ويوفرله تنفس مريح.
 يعج��ل بالتخل��ص م��ن ن��زالت البردواألنفلون��زا ويحس��ن م��ن حال��ة جي��وب
األنفية لدى األطفال.
 يس��اعد عل��ى التخل��ص م��ن جف��افالفم الناتج عن التنفس من الفم الذي
يلج��أ إلي��ه بع��ض األطفال بعد انس��داد
أنوفهم.
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العث��ور عل��ى بقاي��ا الطي��ور ف��ي الجزيرة،
ف��إن وص��ول المس��توطنين األوائ��ل ال
يمك��ن أن يك��ون ق��د حدث قب��ل  4000عام،
ب��ل قب��ل  6000ع��ام بالحد األدنى ،حس��ب
ما يفرضه المنطق العلمي.
ونتيج��ة لكل ما س��بق ،أثار االكتش��اف
فرضي��ة جدي��دة وجدي��ة ح��ول الس��بب
الحقيق��ي وراء انق��راض ه��ذه الطي��ور ،إذ
كان يعتقد أن الكوارث الطبيعية ش��كلت
العامل الرئيسي لذلك.
وقدر العلماء وزن هذه الطيور العمالقة
بنص��ف ط��ن ،وطولها بـ  3أمت��ار ،كما أن
حج��م بيوضه��ا كان أكب��ر م��ن بي��وض
الديناصورات.

بخاخة مياه البحر ..وقاية وعالج للطفل

الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

س��تصبح صدقات��ك أكث��ر عمقاً وس��وف
تس��ترجع م��ع أصدقائ��ك أح��داث وذكري��ات
ماضية ال تنس��ى .في وس��ط المجموعات التي
تنتمي إليها باألخص ،سوف تتشابك سلسلة
إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جداً وسوف
تق��ودك بس��رعة مذهلة إلى هدف��ك .يجب أن
تتقب��ل كل ف��رد عل��ى ما هو علي��ه ودع الطاقة
تسري .قد تكون بحاجة إلى تأكيد ذاتك.

اآلن وقتك! سوف تتعرض في العمل
لسيل من التحديات والخطط الجديدة.
إذا أبديت بعض االهتمام بهذه التحديات
والخط��ط ،فس��وف ت َك��وِّن أصدق��ا ًء جدد.
يلج��أ إلي��ك الن��اس أيض �اً ف��ي حيات��ك
الخاص��ة .ق��د تظه��ر بع��ض العالق��ات
الجدي��دة والممتع��ة إذا أبدي��ت رد فع��ل
إيجابي.

تش��ارك اي��ران ف��ي المع��رض الدول��ي
االلكترون��ي والحاس��وب والتج��ارة
االلكتروني��ة ف��ي الش��رق االوس��ط
(جيتك��س) باالم��ارات ف��ي نس��خته
الثامن��ة والثالثي��ن والذي يب��دأ أعماله
في  14تشرين االول/اكتوبر المقبل.
وق��ال امي��ن لجن��ة تنمي��ة تقني��ة
المعلوم��ات واالتص��االت واالج��واء
االفتراضي��ة التابعة للمعاونية العلمية
والتقنية لرئاس��ة الجمهورية ان الهدف
الرئيس��ي للش��ركات االيراني��ة ف��ي
المشاركة بالمعرض المذكور يتمثل
في تسويق المنتجات المحلية.

ويش��ار ال��ى ان ه��ذا المع��رض
يس��تضيفه مرك��ز التج��ارة العالم��ي
ف��ي مدين��ة دب��ي باالم��ارات وتش��ارك
في��ه ش��ركات م��ن مختل��ف بل��دان
العال��م وتع��رض منتوجاته��ا وانجازاتها
الحديث��ة ف��ي مج��االت االلكتروني��ات
والتج��ارة االلكتروني��ة واالتص��االت
واالقمار الصناعية وش��بكات الالس��لكي
والحاس��وب والبرمجي��ات ودائ��رة
التلفزيون المغلق��ة وكاميرات االفالم
والتصوي��ر واجه��زة التلف��از العمالق��ة
والمع��دات واالجهزة االخ��رى في تقنية
المعلومات واالتصاالت.

كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
ع��ن قري��ب ،س��تواجه تحدي��ات وعراقي��ل
صعب��ة .ق��د يتواج��د من يعم��ل ضدك أو يس��بب
مضايق��ات بتواج��ده بالم��كان ،وذل��ك س��عياً
لإلخ�لال بتوازن��ك .بالتالي يج��ب األخذ بعين
االعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق
العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت
تجاهلها بكل بساطة .يجب أن تهدأ قلي ًال وأن ال
تأخذ األمور التافهة على محمل الجد.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

ايران تشارك في معرض «جيتكس» باالمارات

القهوة ..منبه أم منوم؟!

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
امليزان

لعرض احدث املنتوجات في مجال االلكترونيات

وبم��ا أن الجس��م يحت��اج ال��ى م��ا يس��اعده
عل��ى هض��م س��لس ،يق��دم عصي��ر الليم��ون
خدم��ة كبيرة في هذا الجانب فهو يحتوي
عل��ى حم��ض الكريكتي��ك المفي��د ،كم��ا
أن��ه ينعك��س إيجاب��ا عل��ى عملي��ة التمثي��ل
الغذائي المعروفة بـ«الميتابوليزم».
وتق��دم نبت��ة الخل��ود المعروف��ة بـ«أل��وي
في��را» فائ��دة كب��رى لم��ن يحرص��ون عل��ى
تنظي��ف القولون فهي تخلص من الس��موم،
كم��ا تس��اعد عل��ى إبع��اء الفض�لات بصورة
سلسة تجنب اإلصابة باإلمساك.
م��وازاة م��ع ذل��ك ،يحف��ز تن��اول الزب��ادي
(الياغورت) نشاط بعض البكتيريا المفيدة
ف��ي القول��ون ،أم��ا ب��ذور الكت��ان فتحم��ي
األمع��اء الغليظ��ة م��ن ح��دوث االلته��اب
وتس��اعد على التخلص من فضالت الجسم
بكل سهولة.
وم��ا دام الن��اس يعش��قون الش��اي ف��ي
فت��رة الصب��اح أو المس��اء ،ف�لا ب��أس ف��ي أن
يحض��روه بالزنجي��ل أو النبت��ة المس��ماة
بـ«فليفل��ة الكايي��ن» فه��ذه المش��روبات
تحت��وي عل��ى عناص��ر كيميائي��ة تح��ارب
البكتيريا الضارة.
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افقياً:

-1مخ��رج مس��رحي بريطان��ي
عم��ل عل��ى تجدي��د» المل��ك لير»
المسرح الغربي من آثاره.
-2يركض -يرضى.
-3شك -أدبر.
-4يبايع.
-5دون -ضمن الشيء -نشف.
-6للندبة -عاصمة أوروبية.
-7وثاق -أخلى.
-8ألق��ى التحي��ة -غي��ر متعل��م
(معكوسة).
-9أديب مصري عبر عن مشاكل
الطبقات الدنيا في مجتمعه.

عمودياً

-1شاعر مسرحي فرنسي عظيم
من آثاره « السيد» .
-2يسحب -ندم.
-3تنظيم -شعر.
-4ضد عطشان -رقيق.
-5داخل -متشابهان.
-6سقي -مرفأ في جنوب لبنان.
-7رزين -بوق.
-8قيد -إلقاء.
-9منتج��ع س��ياحي ف��ي نيف��ادا
األميركية.

كلمة السر من خمسة حروف :عاصمة أوروبية
إس��تنبول -أثين��ا -اليون��ان -المغ��رب -الرب��اط -البي��رو -الري��اض -ب��وردو-
بريطانيا -بلجيكا -بيروت -تكيف -ترقب -تقارير -ثغر -ثقة -جود -جندي-
جب��ار -جن��ة -حدش��يتي -حم��اة -حوصلة -خ��ط -دمية -دان��وب -رواق -رادار-
رادي��و -زامبي��ا -س��نون -ش��دة -طوكي��و -ط��روادة -غ��م -فيص��ل -ف��خ -قوت-
كارولين -لوزان -مشاورات -مهرجانات -نقابة -نيروبي -يريفان.
حل العدد السابق لكلمة السر :فرساي
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:أديس أبابا  -2س��امر -بواب  -3تركيا -برن  -4إيراس��و -ما  -5نو-
ني -يال  -6رسب -لمس  -7ود -ساهم  -8لبى -سقف  -9نجيب طراد.
عمودي �اً -1:اس��تانبول  -2داري��وس -بن  -3يمكر -رواج  -4س��ريان  -5أس��يل-
سب  -6ب ب -مسقط  -7أوب -يسافر  -8بارما  -9ابن العميد.

