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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5976

وزير الصحة االيراني:

وزير العلوم واالبحاث والتكنولوجيا:

 58عقاراً خاصاً من انتاج الشركات االيرانية سيدخل االسواق
قال وزير الصحة االيراني «حس��ن هاش��مي»
أن��ه م��ن المق��رر أن يدخل  58نوع��ا من االدوية
الخاصة المنتجة على يد الشركات المعرفية
الى االس��واق خالل العامين المقبلين .وصرح
وزي��ر الصح��ة االيراني «حس��ن هاش��مي» على
هام��ش االجتم��اع الخ��اص بعق��د مذك��رة
تفاه��م م��ن اج��ل التع��اون لتطوي��ر الوظائ��ف
المتعلق��ة بالصح��ة الرقمي��ة ،للصحفيي��ن
قائ� ً
لا :وفق��ا للمعل��وت الت��ي تصلن��ي أن يوم��ا
بع��د ي��وم نش��هد تط��ورا بمش��اريع الش��ركات
المعرفي��ة بمجال األدوية والعق��ارات الخاصة
الت��ي تنت��ج بمنظم��ة االدوي��ة والغ��ذاء وبدع��م
المعاوني��ة العلمية في مكتب رئاس��ة الجمهور
وال يوجد هناك اية مشكلة.
وأض��اف :ق��د تمكن��ا م��ن التوص��ل ال��ى
إنج��ازات كبي��رة وم��ن المق��رر أن يدخ��ل 58
نوع��ا م��ن االدوي��ة الخاص��ة المنتج��ة عل��ى
ي��د الش��ركات المعرفي��ة ال��ى االس��واق خالل
العامي��ن المقبلي��ن .وح��ول اتص��ال المراك��ز

 6بيضات أسبوعيا «تجنب املوت املبكر»

كش��فت دراس��ة كندي��ة أن تن��اول
الحلي��ب ومش��تقاته كالجب��ن والزب��ادي
بش��كل معتدل يومياً يسهم في الوقاية من
أم��راض القل��ب وال��دورة الدموي��ة ،فما هي
الكمية التي ينصح بها األطباء يومياً؟
من��ذ عق��ود تع��د منتج��ات األلب��ان م��ن
األركان المهم��ة للتغذي��ة المتوازنة ،لكن
ع��دداً متزاي��داً من الخبراء يذهبون إلى أن
الحلي��ب ليس صحياً ،ب��ل وبعضهم يعتقد
أن��ه مضر بالصحة .وكانت دراس��ة حديثة
ق��د توصلت إل��ى أن البروتينات والالكتوز
مخصصة لنمو العجول ،وليست لإلنسان.
وكانت حجة تدعم الذين يعارضون جعل
الحلي��ب م��ن الم��واد الغذائي��ة األساس��ية.
غي��ر أن فريق �اً آخ��ر مم��ن يفضل��ون تن��اول
الجبن واللبن ومش��تقاته األخرى يمكنهم
اآلن عدم االلتفات إلى مثل هذه الدراسات
الت��ي تتناقله��ا وس��ائل اإلعالم بي��ن الفينة
واألخ��رى .فق��د نصح��ت دراس��ة جدي��دة
بتناول منتجات الحليب بش��كل معتدل ،إذ
يس��اهم ذلك في خف��ض مخاطر اإلصابة
بأمراض القلب ،كما كش��ف باحثون من
جامعة ماك ماستر الكندية.
وبحس��ب موق��ع هاي��ل براكس��يس
األلمان��ي ،المعن��ي بالش��ؤون الطبي��ة ،ف��إن
القائمي��ن عل��ى الدراس��ة أج��روا اختب��ارات
عل��ى نح��و  135أل��ف ش��خص م��ن  21بل��داً
ح��ول العال��م ،بينه��ا كن��دا والس��ويد
والبرازي��ل وبنغالدي��ش وتنزاني��ا .وتوج��ب
عل��ى المش��اركين فيه��ا تقدي��م معطي��ات
ع��ن طبيع��ة تناوله��م لمنتج��ات األلب��ان
وكمياتها.
وم��ن ث��م عم��ل الباحث��ون عل��ى تصني��ف
المعطي��ات إل��ى ثالث��ة أصناف :اس��تهالك
عالي الوتيرة ،ومتوسط ومنخفض الوتيرة
للحليب ومش��تقاته .ووفق هذه المعطيات
راق��ب األطب��اء صح��ة المش��اركين ط��وال
تس��ع س��نوات .وتوصل��ت الدراس��ة إل��ى أن
األش��خاص الذي��ن يتناول��ون يومي �اً ث�لاث
وجبات الحليب والجبن والزبادي ،أنهم أقل
إصاب��ة بأمراض القل��ب والدورة الدموية،

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

األم��ور الي��وم تق��ع ف��ي مكانه��ا الس��ليم،
فم��ن حول��ك ال يس��تطيعون تجاه��ل
حماسك وحيويتك .في العمل أنت تنجز
كل م��ا تحت��اج إلي��ه ،ويكون باس��تطاعتك
تمري��ر الكثي��ر م��ن األف��كار الجدي��دة .حتى
في حياتك الشخصية تستطيع االستمتاع
بأوقات سعيدة نتيجة لالنطباع الجيد الذي
تتركه على كل من تقابلهم.

األسد

 22متوز  21 -آب

أن��ت مفع��م بالحيوي��ة والنش��اط البدن��ي
والذهن��ي؛ اس��تخدم إمكانات��ك ف��ي اتخ��اذ
القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم
إل��ى األم��ام ف��ي مش��روعاتك .ل��ن يفي��دك
االكتف��اء باألمج��اد الماضي��ة والس��لبية!
لدي��ك اآلن ق��درة التعامل بدق��ة وحكمة مع
جمي��ع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها،
فتأكد من استغاللك لها بقدر اإلمكان!

العذراء

 22آب  21 -ايلول

حالي �اً ،أن��ت ق��ادر عل��ى االندم��اج ب��كل
سهولة ضمن فريق ،دون نزاع ،وتسود األجواء
تناغ��م وتواف��ق م��ن حول��ك .بإمكان��ك
االس��تفادة م��ن ه��ذا التأثي��ر اإليجاب��ي ف��ي
نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع
األم��ور وتكون فردا منتجا .إي من الخيارين
س��وف يظه��ر م��ا إذا كان هدف��ك واقع��ي
ويستحق عناء الوصول إليه.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

س��تصبح صدقاتك أكثر عمقاً وسوف
تس��ترجع م��ع أصدقائك أح��داث وذكريات
ماضي��ة ال تنس��ى .ف��ي وس��ط المجموع��ات
التي تنتمي إليها باألخص ،س��وف تتشابك
سلس��لة إج��راءات جماعية حيوي��ة وإيجابية
ج��داً وس��وف تق��ودك بس��رعة مذهل��ة إل��ى
هدفك .يجب أن تتقبل كل فرد على ما هو
عليه ودع الطاقة تسري !

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

تج��د س��هولة ف��ي التعام��ل اإليجاب��ي م��ع
األش��خاص ف��ي الوق��ت الحال��ي ،فال��كل يب��دو
منجذب �اً إليك ،كما أن الصالت التي قد يكون
لها تأثير إيجابي على مستقبلك تظهر في كل
م��كان .تأكد من أن��ك ُت َق ِدر هؤالء األش��خاص
ح��ق تقديره��م وذل��ك للفوائ��د الت��ي تأت��ي م��ن
خالله��م وكذل��ك لقيمته��م الش��خصية .اق��رأ
كتاباً جيداً أو استمتع بحمام مريح.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

أن��ت ناج��ح ف��ي كل م��ا يخ��ص العمل،
والق��رارات الهام��ة الت��ي اتخذته��ا أثبت��ت
صحته��ا .لك��ن يج��ب أن تأخ��ذ الوق��ت
ال��ذي تحتاج��ه دائم �اً عن��د التفكي��ر ف��ي
المش��روعات .أن��ت مفع��م بالحيوي��ة ،اخرج
أو اكتش��ف أماك��ن جدي��دة .اطل��ب م��ن
األصدق��اء االنضم��ام إلي��ك وس��وف ي��ؤدي
هذا إلى رفع روحك المعنوية.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

يب��دو وكأن��ك تق��ف أم��ام مش��كالت ال
يمكن التغلب عليها ،فال تيأس! فقط عليك
تغيير منظورك لألش��ياء وعندئذ س��وف تبدو
الحلول واضحة .ال تخف من طلب النصيحة!
حيات��ك الخاص��ة متقلب��ة بش��دة ف��ي الوق��ت
الحال��ي .يج��ب أن تتعام��ل مع التقلب��ات غير
المتوقعة بهدوء .تحتاج إلى استرخاء أكثر.
خذ استراحة بعيداً عن مسؤولياتك.

 12لعبة الكترونية ايرانية ّ
ترشح لنيل جائزة املهرجان الدولي لأللعاب االلكترونية
ُرش��حت  12لعب��ة الكتروني��ة ايراني��ة
للف��وز بجائ��زة ال��دورة الثالث��ة م��ن
المهرج��ان الدول��ي لأللع��اب االلكترونية
ف��ي منطق��ة الش��رق االوس��ط وش��مال
أفريق��ا .أن��ه ت��م اختي��ار المرش��حين
النهائيين لنيل جائزة الدورة الثالثة من
المهرج��ان الدول��ي لأللع��اب االلكترونية
ف��ي منطق��ة الش��رق االوس��ط وش��مال
أفريق��ا ،حي��ث تبي��ن أن  12لعب��ة ايراني��ة
رشحت لنيل هذه الجائزة.
ونش��ر الموقع الرسمي لهذا المهرجان
على االنترنت أس��ماء االلعاب المرشحة،
ليت��م إختي��ار افضل لعبة وفق��ا لتصويت
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المستخدمين في ذالك الموقع.
وتأت��ي االلع��اب اإليراني��ة المرش��حة
كالتال��ي ،حي��ث بإم��كان المعجبي��ن بها
التصويت لصالحها في الموقع المحدد:

Colimus! ،Electron ،Fish� ،۴۱۱۴۸۸
er Boy ،Flipping Filip ،Harmony
Irregular Mobile ،King of Wealth
،Magnis ،Mr Crow Don’t open the
 envelope، Sweet Lemonو The Dark
.Wings ۲

ويذك��ر أن��ه ف��ي الع��ام الماض��ي تمكّن
ع��دد م��ن االلع��اب االيراني��ة ني��ل بع��ض
الجوائز في هذا المهرجان.

9

الكلامت املتقاطعة

ال يمك��ن التغل��ب عل��ى العقبات الت��ي تراها
أمام��ك ف��ي الوق��ت الحال��ي إذا حاول��ت حله��ا
تغي��ر
بالط��رق القديم��ة المعروف��ة .يج��ب أن ِّ
مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن
ال تس��مح لآلخري��ن بتغيير رأي��ك أو خططك
كثي��راً .يكمن الح��ل بداخلك ،فببعض الثقة
بالنفس تس��تطيع التغلب على هذه المشكالت
واإلمساك بزمام األمور مرة أخرى.

يج��ب أن تس��تعد لمواجه��ة مش��كالت
جديدة ،فاألمور ليست جيدة في مكان العمل
وأن��ت ال تس��تطيع إنج��از س��وى القلي��ل .ال
تجعل ذلك يخيفك ،فهذه المراحل تجيء
ثم تذهب .في حياتك الخاصة ،أنت بحاجة
إل��ى داف��ع جدي��د ،فأن��ت تش��عر أن العالق��ات
م��ع م��ن حولك تفق��د رونقها .اكس��ر قيود
الروتين وافعل شيئاً غير تقليدي.

هناك حلم تضمره في انتظار تحوله إلى
حقيق��ة ملموس��ة .انته��ز الفرص��ة لتحقيق
الحلم الذي سيغير من مسار حياتك بشكل
إيجاب��ي ولفت��رة طويل��ة .س��يكون ألقارب��ك
وأصدقائ��ك رد فع��ل إيجاب��ي تج��اه التغيير
ال��ذي تس��عى إلي��ه وس��وف يس��اندونك على
ط��ول الخط .اس��تغل هذا ف��ي الحفاظ على
مستوى صحتك الممتاز.

طريق��ك ي��زداد صعوب��ة أكث��ر مم��ا
تص��ورت ف��ي ب��ادئ األم��ر ،وربم��ا هن��اك
ش��خص يح��اول إثناءك ع��ن خطتك أو
حت��ى إحباط��ك .ال تي��أس – انظ��ر إل��ى
األم��ر كأن��ه عقب��ة واختب��ر إرادت��ك.
داف��ع ع��ن خطط��ك وامض إل��ى األمام،
أو ح��اول تكييف أفكارك بحيث تتماش��ى
مع الظروف الحالية.

نجح باحث ايراني في جامعة «آزاد»
االسالمية للعلوم واالبحاث في تصنيع
ضم��اد مطور وفق«الجينات» يس��تخدم
لعالج الجروح المزمنة.
ويع��د الضم��اد الجدي��د فري��دا م��ن
نوعه حيث المثيل له وباالمكان انتاجه
تجاري��ا بكلفة تبلغ  20بالمئة فقط من
نظائره االجنبية.
وقال حامد خداوردي منفذ المش��روع
ان الج��روح المزمن��ة التلتئ��م بس��رعة
او التلتئ��م مطلق��ا بس��بب االم��راض
وااللتهاب��ات حي��ث ان تدمي��ر الطبق��ة
المحافظ��ة يع��رض الجل��د للتل��وث
لذل��ك تحت��اج ه��ذه الج��روح الى عالج
ف��وري حي��ث ان الق��روح الس��ريرية
والناجم��ة ع��ن م��رض الس��كري هي من
الجروح المزمنة.
واض��اف ،ان هذا البحث يأتي في اطار
اطروح��ة للتخرج باش��راف محمد علي
ش��كركزار وش��اهين بنك��دار ف��ي بن��ك

الخالي��ا بمعه��د باس��تور اي��ران وكلي��ة
العل��وم والتقني��ات الطبي��ة بجامعة ازاد
للعلوم واالبحاث.
وتاب��ع :ان��ه ف��ي الخ��ارج اع��دت نم��اذج
لضم��ادات مط��ورة عل��ى اس��اس العس��ل
وحام��ض الس��تريك اال ان الضم��اد
المصن��وع مؤخ��را ف��ي اي��ران ت��م انتاجه
للم��رة االول��ى ف��ي العال��م به��دف ع�لاج
الج��روح المزمن��ة .ولف��ت ال��ى ان ه��ذا
الضم��اد صن��ع عل��ى اس��اس الجين��ات
(بوليم��ر طبيع��ي مس��تخرج م��ن
الطحال��ب البحري��ة) وم��ادة جيالتي��ن
مائي��ة ذات قابلي��ة اجت��ذاب  500م��رة
اكب��ر م��ن وزنها .ونوه ال��ى ان اختبارات
عدي��دة ق��د اجري��ت عليه��ا ف��ي مجاالت
عدي��دة وماي��زال الضم��اد ف��ي قي��د
التجرب��ة واالختبار وق��د حقق نجاحات
كبي��رة لح��د اآلن كم��ا لوح��ظ ان��ه
يخف��ض م��ن نم��و البكتيري��ا ف��ي بيئ��ة
الجرح كما انه يحد من االلتهابات.

كلمة الرس

الثور

 22نيسان  21 -ايار

السرطان

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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غالم��ي ان توثي��ق التع��اون العلم��ي
عل��ى الصعي��د الدولي يس��هم في تبديد
الهواجس السياسية.
واكد ان مأسس��ة التعاون مع مراكز
االبح��اث يحظ��ى باهمية بالغة ويس��هم
في تبادل الخبرات .واش��ار الى النش��اط
العلم��ي ف��ي اي��ران وتنظي��م الجامع��ات
واك��د عل��ى ض��رورة توطي��د العالق��ات
العلمية على الصعيد الدولي.

باحث ايراني يصنع ضماد ًا لعالج الجروح املزمنة

مقارن��ة بأولئ��ك الذين يتناولونها بش��كل
أق��ل .كم��ا أنه��ا تقل��ل مع��دالت اإلصاب��ة
بالسكتات القلبية.
احذر الزبادي!
كم��ا أن خط��ر الوف��اة بينه��م ج��راء هذه
األم��راض كان أق��ل بش��كل واض��ح .ووجد
الباحث��ون أن ه��ذا التأثي��ر اإليجاب��ي ال
ينطبق على الزبدة ،بحسب نتائج الدراسة
التي ُنشرت مؤخراً في مجل ة ‹�The Lance
 ›lotالعلمية .في هذا السياق تقول ماشيد
ديغ��ان المش��اركة ف��ي الدراس��ة« :كمي��ة
معتدل��ة م��ن الحلي��ب تحم��ي القل��ب بد ً
ال
م��ن أن تض��ره» ،لكنه��ا تنص��ح بتجن��ب
تن��اول أكث��ر من ث�لاث وجب��ات يومياً ،ألن
منتج��ات الحليب تحت��وي على األحماض
الدهني��ة المش��بعة ،الت��ي ُتصيب بالس��منة
وما ينتج عنها من أمراض خطيرة.
وبحس��ب الباحثي��ن تع��ادل الوجب��ة
الواح��دة كوب �اً م��ن الحلي��ب أو الزب��ادي
ب��وزن  244غرام �اً أو ش��ريحة م��ن الجب��ن
بوزن  15غراماً .وتم إجراء الدراس��ة بش��كل
رئيسي على أشخاص في دول تتمتع بدخل
متوسط ومنخفض ،والتي ُتستهلك فيها
منتج��ات الحلي��ب بش��كل أق��ل .وكذل��ك
بالنسبة لألشخاص في الدول التي يتمتع
مواطنوه��ا بدخ��ل أعل��ى ،يمك��ن أن تك��ون
النتائ��ج عل��ى قدر كبير م��ن األهمية ،ألن
الكثير من األش��خاص يتجنبون مش��تقات
الحليب بسبب سمعتها السيئة.
1

22حزيران  21 -متوز

اك��د وزي��ر العل��وم واالبح��اث
والتكنولوجي��ا «منص��ور غالم��ي» ان
انج��از مش��اريع علمي��ة مش��تركة م��ع
الياب��ان يش��جعها عل��ى التع��رف عل��ى
امكانيات وقدرات ايران العلمية.
وخ�لال اس��تقباله ع��ددا م��ن الط�لاب
االيرانيي��ن المقيمي��ن ف��ي الياب��ان
عل��ى هام��ش «اجتم��اع كيوت��و للعل��م
و التكنولوجي��ا» الخام��س عش��ر اك��د

واق للقلب ..لكن تجنب الزبدة!
الحليب ومشتقاته درع ٍ

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
الحمل
 22آذار  12 -نيسان
الي��وم أنت مفع��م بالحيوية ،عل��ى الرغم
م��ن أن ه��ذا يرهق��ك ب��د ًال م��ن أن يدفع��ك
إل��ى األم��ام .نظراً لقلق��ك الداخلي ،يصبح
من الس��هل اس��تثارتك وأن��ت اآلن تفضل أن
تخب��ط رأس��ك ف��ي الحائ��ط .إذا كن��ت ال
تستطيع كبت هذا االندفاع ،فقد تجد أنك
تتج��ادل مع الجميع اليوم .حاول أن تتحمل
الضغوط الداخلية حتى تمر هذه المرحلة.

التعاون العلمي مع اليابان يسهم في التعريف بقدرات ايران العلمية

الطبي��ة م��ع مرك��ز البيان��ات الوطن��ي ف��ي
إط��ار الحكوم��ة االلكترونية صرح هاش��مي ،أن
الغاي��ة م��ن ه��ذا االجتم��اع ه��و عق��د مذك��رة
تفاهم مع المعاونية العلمية في مكتب رئاسة
الجمهوري��ة ف��ي مج��ال الصح��ة الرقمي��ة م��ن
أج��ل إتاح��ة اس��هل وبتكلف��ة أق��ل ،لك��ن له��ذا
االم��ر بن��ى تحتي��ة مختلف��ة ع��ن التقني��ات
الخاص��ة بالحكوم��ة االلكتروني��ة  ،كم��ا إنن��ا
نبح��ث ع��ن اتاح��ة س��هلة وتكلف��ة أق��ل لخل��ق
وظائ��ف وفرص عم��ل بمجال الصحة الرقمية
كالتي متواجدة حاليا في العالم االفتراضي
بباقي المجاالت.
وأض��اف وزي��ر الصحة ان أكث��ر ما يعترضنا
هن��ا ه��ي القواني��ن ،حي��ث ان بع��ض ه��ذه
القوانين مهمة ولكنها وضعت في زمن لم تكن
توجد التقنيات الموجودة في الوقت الحاضر،
كم��ا اش��ار ال��ى ان هن��اك الكثي��ر م��ن الط��رق
واالس��اليب لخل��ق ف��رص عم��ل به��ذا المج��ال
يمكننا ان نستخدمها بعد توطينها.

يس��تطيع الم��رء أن يقل��ل من ف��رص موته المبكر بأكثر من طريقة ،غير أن الدراس��ات
كش��فت أن هن��اك طريقة س��هلة إلطال��ة العمر ،إلى جانب ممارس��ة التماري��ن الرياضية
واالمتناع عن التدخين بالطبع .وهذه الطريقة السهلة هي تناول البيض ،غير أن السؤال
هو كم بيضة يجب أن يتناول المرء من أجل حياة أطول؟
وفق��ا للخبيرتي��ن ف��ي مج��ال التغذي��ة جوليت كيل��و وس��ارة درور ،فإن تن��اول  6بيضات
أسبوعيا يساعد في إطالة العمر ،وتحسين النظر وتقوية العضالت والعظام.
تق��ول الخبيرت��ان إن البي��ض يحت��وي على العديد من المغذيات ،فه��و مهم جدا للنظر
والصحة العقلية ،بسبب احتوائه على فيتنامين بي  12وفيتامين إيه.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن البيض يساعد في حماية العظام ،كما يساعد المرضى على
خفض الوزن ،وفقا لما ذكرته صحيفة إكسبرس البريطانية.
وتق��ول خبيرت��ا التغذي��ة ف��ي كتابهم��ا «كل أفض��ل وع��ش طوي�لا :افه��م احتياج��ات
جس��مك وحاف��ظ عل��ى صحت��ك» إن البي��ض يحت��وي على كثي��ر من الم��واد الغذائية
ويرتبط بالصحة عموما والوقاية من أمراض التقدم بالسن.
وأضافت��ا أن اآلث��ار اإليجابي��ة للبي��ض خس��ارة الوزن والحف��اظ على الذاك��رة والعظام
تعني أن البيض عبارة عن غذاء بروتيني رائع يجب إضافته إلى المأكوالت اليومية.
وعلى الرغم من أن البيض يحتوي على الكوليسترول ،إال أن األبحاث العلمية األخيرة
كش��فت أن الكوليس��ترول في الطعام له تأثير قليل على مس��توى الكوليس��ترول في الدم
أو خطر اإلصابة بأمراض القلب.
كم��ا أن��ه يحتوي على اللوتين والزياكس��انثين ومضادات التأكس��د المعروف باس��م
«كاروتينويد» التي تتركز في صفار البيض والضرورية لصحة العين.
ويس��اعد بروتي��ن البي��ض ف��ي تعزي��ز العض�لات وتقويته��ا وه��و أم��ر مهم لإلنس��ان حين
يتقدم به العمر.
وإل��ى جان��ب البي��ض يمك��ن تن��اول كميات م��ن الخض��ار والفواكه يومي��ا ،بالطبع مع
ممارسة الرياضة بصورة منتظمة وبمعدل  150دقيقة أسبوعيا.
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افقياً:

-1م��ن معال��م باريس المش��هورة فيه
متحف عسكري وقبر نابوليون.
-2لدغ -إقحام.
-3الع��ب ك��رة ق��دم برازيلي ش��هير-
غير متعلم.
-4والدة -فحص.
-5سمير -قطع.
-6دولة أفريقية -يزيل األثر.
-7يجمع -ضمير منفصل.
-8حرف ش��رط -قطع -وارى الش��يء
في التراب.
-9صحاف��ي إنجلي��زي مؤس��س
وكالة رويترز لألنباء.

عمودياً

-1س��جن أنش��ئ ف��ي فرنس��ا بي��ن عامي
1370و 1383كحصن للدفاع عن باريس.
-2ريح لينة -دخول.
-3عمل -لحن.
-4يركض -نقص.
-5مدين��ة هولندي��ة ه��ي مق��ر
محكمة العدل الدولية -ألح.
-6مقبض -ضد يسار.
-7م��ا يتصاع��د م��ن األش��ياء عن��د
احتراقها -ضد معنويشياء اأأ.
-8والدة -خشن صوته -كسر.
-9رس��ام انجليزي يعتبر في طليعة
رواد االنطباعية.

كلمة السر من اربعة حروف :بلدة في الشمال
أوروب��ا  -ايطالي��ا  -الب��ا  -إج��اص  -ال��رازي  -بج��ع  -بولوني��ا  -بارومت��ر  -بات��ر -
جامايكا  -جويا  -جان بول  -جعة  - -حاالت  -خط  -خرير  -خصم  -خيوط  -دفة
 دهاليز  -رابية  -روما  -رينوار  -راشيا  -زوريخ  -زهور  -سرور  -سالطين  -سواعد شهود  -صحون  -صك  -عبقرية  -عز  -غانا  -غمد  -فاقة  -فقر  -قائد  -كتان كوستاريكا  -كهف  -كرز  -منازل  -محبة  -موز  -نيسابور  -نجمة  -نروج.حل العدد السابق لكلمة السر :هيوستن
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:محم��د من��دور  -2ص��اح -حس��ن  -3طرابل��س -أي  -4روى -س��ئم
 -5البرتغال  -6أم مر  -7رعد -عدن  -8النيجر -ال  -9بادن باول.
عمودي �اً -1:مصطف��ى أغ��ا  -2ح��ار -ل��م -ل��ب  -3مح��ارب -رنا  -4بور س��عيد
 -5محالت-دجن  -6غم -رب  -7حد -سارع  -8وسائل -دلو  -9رنيم -ينال.

