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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5978

معاون الرئيس االيراني في الشؤون العلمية:

مزايا خارقة ألسرع كاميرا في العالم

ايران تحرز املرتبة الرابعة عامليا في تقنية النانو
ق��ال مس��اعد الرئي��س االيران��ي ف��ي الش��ؤون العلمي��ة والتقني��ة
س��ورنا س��تاري ان اي��ران تتب��وأ المرتب��ة الرابع��ة عالمي��ا ف��ي مجال
تقنية النانو .واعرب ستاري ،في تصريح ادلى به للصحفيين اثناء
مراسم بدء أعمال معرض طهران الدولي لتكنولوجيا النانو امس
الس��بت ،عن ابتهاجه القامة المعرض الس��نوي لتكنولوجيا النانو
م��رة اخ��رى .ولف��ت ال��ى ان ايران تتب��وأ المرتبة الرابع��ة عالميا في
ه��ذا الحق��ل التقن��ي كم��ا انه��ا أحرزت التق��دم في مجال تس��ويق
منتجاتها النانوية .واكد ان العام الجاري سيشهد زيادة في وتيرة
تسويق المنتجات النانوية المصنعة محليا.
ولفت الى ان العام الجاري تتم فيه متابعة وضع خطط تصدير

كش��ف علم��اء م��ن
الوالي��ات المتح��دة وكن��دا،
ع��ن تطوير أس��رع كاميرا في
العال��م ،بمزاي��ا خارق��ة ،حي��ث
تستطيع التقاط  10ترليونات
إط��ار ف��ي الثاني��ة الواحدة ،ما
يع��زز تصوي��ر الض��وء بتقني��ة
العرض البطيء.
ووفق��ا لصحيف��ة «ديل��ي
مي��ل» البريطاني��ة ،ف��إن
الكامي��را الت��ي طوره��ا
باحث��ون من جامع��ة كيبك
الكندي��ة ومعه��د كاليفورنيا
للتقني��ة تفت��ح آفاق��ا مهم��ة
أم��ام البح��وث والتحالي��ل الطبي��ة
ورص��د بع��ض الجزئي��ات المهم��ة ف��ي
الطبيع��ة .وال تتجاوز الهواتف الذكية
الموجودة خالل الوقت الحالي عش��رات
اإلط��ارات ف��ي الثاني��ة الواح��دة ،ويلج��أ
المس��تخدمون إلى خاصية اإلبطاء في
الع��ادة ألج��ل لتدقيق ف��ي بعض األمور،
الت��ي ال ينتبه��ون إليه��ا أثن��اء الع��رض
العادي.
وتعتم��د ه��ذه الكامي��را عل��ى تقني��ة
تع� ُ
�رف بـ»التصوي��ر المضغ��وط ذي
السرعة الفائقة» ،مما يساعد في رصد
نبض الضوء ويظهر زواياه وهو أسرع ما
في الكون.
ويق��ول العلم��اء إن الكامي��را األس��رع
ف��ي العال��م تس��تطيع رص��د التفاع�لات
السريعة ،التي تحصل في الطبيعة بين
الض��وء والم��ادة ويس��تعصي التقاطه��ا

منتج��ات النان��و حي��ز التنفي��ذ وارتف��اع ع��دد الش��ركات وحج��م
المبيعات.
ون��وه ال��ى ان مج��ال المبيع��ات الصناعي��ة حدثت تط��ورات طيبة
وبالتأكي��د س��تنمو االحصاءات خالل العام الج��اري وهو مايدلل
على ان منتجات النانو تبوأت مكانتها اال انه ينبغي تقديم المزيد
من الدعم في مجال التسويق التجاري.
جدي��ر بالذك��ر ان��ه بدأت الس��بت أعمال معرض طه��ران الدولي
لتكنولوجي��ا النان��و ف��ي نس��خته الحادي��ة عش��رة بع��رض مئ��ات
االختراع��ات االيراني��ة .ويق��دم المع��رض اكث��ر م��ن  300منت��ج
ايراني الصنع في مجال تكنولوجيا النانو.

 7أطعمة تحارب نزالت البرد

عندم��ا يتغي��ر الطق��س م��ع حل��ول فص��ل
الخري��ف ،يتع��رض ع��دد كبي��ر م��ن س��كان
العال��م ألعراض البرد والزكام ،والتي يمكن
تجنبه��ا م��ن خ�لال تعزي��ز مناع��ة الجس��م
لمواجهة أمراض الشتاء ،عبر التركيز على
تن��اول ع��دد م��ن األغذية وفق م��ا ذكر موقع
«هيلث» الطبي:
السمك
تعد األس��ماك وخصوصا الس��لمون والتونا
م��ن األغذية الغنية باألوميغا ،والتي تس��اعد
عل��ى خف��ض االلتهاب��ات ف��ي الجس��م ،والتي
تؤثر على آلية عمل الجهاز المناعي.
الثوم
وج��دت دراس��ة أجري��ت ع��ام  2001أن
األش��خاص الذي��ن تناول��وا الث��وم لم��دة 12
أس��بوعا بي��ن نوفمب��ر وفبراير ،أصيب��وا بعدد
أق��ل م��ن ن��زالت الب��رد م��ن أولئ��ك الذي��ن
تناول��وا األدوي��ة ،وذل��ك الحتوائ��ه على مواد
تقاوم االلتهابات.

الحمضيات
تش��ير الدراس��ات إل��ى أن تن��اول فيتامي��ن
(س��ي) ،المتواجد بكثرة في الحمضيات مثل
البرتق��ال والليم��ون ،عند ظه��ور أول عالمات
للمرض ،قد يضعفه ،ويسهّل عملية التعافي
منه.
اللبن
ع��ادة م��ا نفك��ر ف��ي البكتيريا كأمر س��يء،
ولك��ن بع��ض هذه الكائن��ات الدقيقة ضرورية
للتمت��ع بصح��ة جي��دة .ويعتبر تن��اول اللبن،
وس��يلة جي��دة لتجدي��د س�لاالت البكتيري��ا
المفيدة ،والتي تعزز صحة الجهاز الهضمي،
وتساعد في الوقاية من أمراض المعدة.
الشاي
يعرف الجميع أن كوب س��اخن من الشاي
يمكن أن يس��اعد على كس��ر احتقان الصدر
وتهدئة التهاب الحلق .ويحتوي كل الش��اي
 األس��ود أو األخض��ر أو  األبي��ض  -عل��ىمجموع��ة م��ن مضادات األكس��دة المعروفة

باس��م الكاتيكي��ن  ،والت��ي تحت��وي ع ل ��ى الفطر
خصائص مقاومة اإلنفلونزا.
يحت��وي الفط��ر بجمي��ع أنواعه عل��ى مضادات
الفلفل األحمر
األكس��دة الت��ي تع��زز المناع��ة ،إل��ى جان��ب
مث��ل الفواكه الحمضي��ة ،يحتوي الفلفل البوتاسيوم ،واأللياف ،وفيتامين (ب) الذي يعزز
األحمر على نسبة عالية من فيتامين (سي) .صحة الخاليا ويحافظ على نشاط الجسم.

أك��د أمي��ن لجن��ة تطوير التقنية الحيوية لدى مكتب رئاس��ة الجمهوري��ة إبرام صفقة
للتع��اون بمج��ال التقني��ة الحيوي��ة والزراعي��ة م��ع أوغن��دا ،لتصدير منتجات الش��ركات
المعرفية االيرانية الفعالة بمجال البايو تكنولوجيا الى هذا البلد.
وص��رح أمي��ن لجن��ة تطوي��ر التقنية الحيوية ل��دى مكتب رئاس��ة الجمهوري��ة الدكتور
«مصطف��ى قانع��ي» :نظ��ران ب��أن االقتص��اد واالنت��اج ف��ي أفريقي��ا مبني��ان عل��ى اس��اس
الزراع��ة ،ت��م عق��د مذكرة تفاهم بي��ن ايران وأوغندا بغية خلق االرضية الالزمة لنش��اط
الش��ركات المعرفية االيرانية الفعالة في مجال الزراعة بش��كل دائم في هذا البلد ،عبر
توفي��ر البيئ��ة الالزم��ة وم��زارع خاص��ة للعرض ،مؤك��دا على دع��م لجنة تطوي��ر التقنية
الحيوية لشركات المعرفية الناشطة زراعيا.
وأض��اف أن��ه م��ن ضم��ن ما يقع عل��ى عاتق اللجن��ة المذكورة في مذك��رة التفاهم مع
أوغن��دا ،ه��و تس��ريع عملي��ة تصدي��ر المنتجات وتعمي��م التقني��ة الحيوية الزراعي��ة أو ما
يع��رف ايض��ا بأغريت��ك م��ن خ�لال تقدي��م ط��رق الزراعة عب��ر التقني��ة الحيوي��ة في بلد
أوغندا.
وف��ي اش��ارة ال��ى أن اي��ران تس��عى لتعزي��ز س��بل التع��اون م��ع أوغن��دا ،أك��د قانع��ي أن
توفيراالرضي��ة الالزم��ة وعق��د الصفق��ات م��ن أج��ل نق��ل المعرف��ة التقنية من اي��ران الى
أوغندا يعد من واجبات ايران بناء على الصفقة.
وتاب��ع االخي��ر أن اح��د المنتج��ات الت��ي لقي��ت اقبال واس��عا ف��ي أفريقيا هي الس��مادات
الحيوي��ة م��ن إنت��اج اح��دى الش��ركات المعرفي��ة االيراني��ة حي��ث م��ن المق��رر أن يت��م
تصديره��ا .وأض��اف أن��ه قب��ل التصدي��ر ونق��ل المعرفة التقنية وتش��غيل خط��وط االنتاج
يج��ب أن يت��م ع��رض المنتج��ات وم��ن المق��رر أن يتم تخصي��ص ارض بمس��احة الف متر
مربع في اوغندا لعرض منتجات ومحاصيل الشركات المعرفية االيرانية ،حيث أن هذه
المس��احة س��تكون حديقة التقنيات الزراعية الخاصة إليران ،إذ أن ذلك س��يتيح فرصة
للش��ركات المعرفية في ايران لتصدير منتجاتها بعد تقديم طلب للمش��اركة في هذه
الحديقة والحصول على موافقة بعد تقييم منتجاتها.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

على الرغم من أن كل شيء كان يسير
بسالس��ة من قبل ،يقف ش��يء أو شخص ما
ف��ي طريق��ك اآلن .حدد مق��دار القوة التي
تحتاجه��ا للتغل��ب على هذه العقب��ات أو ما
إذا كان م��ن األفض��ل تجاهله��ا ببس��اطة.
اآلن يج��ب أن تس��تخدم قوت��ك بحكم��ة؛
ال تس��مح لنفس��ك ب��أن تتعط��ل أو تتحول
بسبب موضوعات صغيرة.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

م��ع طاقت��ك وحماس��ك اللذي��ن
اكتش��فتهما حدي ًث��ا ،الوق��ت اآلن جي��د
للب��دء ف��ي اكتش��اف ف��رص جدي��دة ق��د
تؤدي إلى تجارب مثيرة ال ُتنس��ى .لكن توخ
الحذر حتى ال تدخل في مشروعات كثيرة
مختلف��ة وترهق نفس��ك .إذا ح��دث ذلك،
فسوف تواجه الكثير من المهام غير التامة
التي قد تصبح التزامًا عليك.

الي��وم ال تب��دو ق��اد ًرا عل��ى إنج��از أي
شيء ،ولكن ال تدع ذلك يرجعك كثي ًرا
للخل��ف .إذا اس��تمريت ف��ي العمل بثبات،
سوف تكتشف النجاح مرة أخرى .الوضع
مشابه في حياتك الخاصة ،مع شريك
حيات��ك ً
وأيضا مع األصدقاء .ابحث عن
الحل��ول للتناقض��ات وس��وء التفاه��م من
خالل التواصل الهادف.

األسد

 22متوز  21 -آب

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
المختلفة معًا .ال تنسى أن تعمل على تغيير
عاداتك الحياتية غير الصحية.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

صحت��ك الجس��دية والعقلي��ة ف��ي أحس��ن
أحواله��ا ،ف�لا ت��دع اللحظ��ة تم��ر دون أن تس��عى
وراء أف��كارك .س��وف تكس��ب المؤيدي��ن الذي��ن
يش��اركونك ف��ي األه��داف ويمكنه��م المض��ي
قد ًم��ا كفري��ق .هك��ذا تس��تطيع العم��ل الي��وم
بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في
النهاية إلى أهدافك .ال تسيء استخدام طاقتك
وقدرتك على االحتمال بحيث ال يكون لها تأثير.

أن��ت ح��ازم وق��ادر أخي � ًرا عل��ى تنفي��ذ
رغبات��ك الت��ي احتفظ��ت به��ا س � ًرا لم��دة
طويلة .سوف تنجح إذا استجمعت الشجاعة
الكافية لتحويل أفكارك إلى أفعال ،وعندئذ،
يمكن��ك تش��كيل حيات��ك بص��ورة أكث��ر
إيجابية على المدى البعيد .سوف يدعمك
األش��خاص األق��رب لك ،ولك��ن ال تغفل عن
أهدافك وتحلى بالمثابرة دائ ًما.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

ف��ي الغال��ب ل��ن تصادف��ك أي��ة عقب��ات
م��ن اآلخرين ،وس��وف تتعرف على أش��خاص
جدد بس��رعة وبأق��ل مجهود .إذا اس��تخدمت
ه��ذه المعرف��ة ،فس��وف تتحق��ق الصداق��ات
المجدية على المدى البعيد .اليوم يبدو أنه
ليس هناك مشكلة ال تستطيع حلها ،وتسمح
ل��ك حالت��ك المزاجية الجي��دة وتفاؤلك
بالنظر بالثقة إلى المستقبل.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

س��وف تتع��رض للكثي��ر م��ن األس��ئلة الي��وم،
وس��وف يُطل��ب منك النص��ح ويتطل��ب ذلك أن
تحاف��ظ عل��ى الس�لام ف��ي موضوع��ات حساس��ة.
لك��ن ال ت��دع الغ��رور يصيبك نتيجة له��ذه الثقة
الموضوع��ة في��ك ،وإال فإن��ك س��وف تس��يء
استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك
في أغراض أنانية .اس��تخدم نفوذك في مس��اعدة
اآلخرين ،فربما تكسب قلب شخص آخر.

عن قريب ،س��تواجه تحدي��ات وعراقيل
صعب��ة .ق��د يتواج��د م��ن يعم��ل ض��دك
أو يس��بب مضايق��ات بتواج��ده بالم��كان،
وذلك سع ًيا لإلخالل بتوازنك .بالتالي
يج��ب األخ��ذ بعي��ن االعتب��ار أق��ل تأثي��ر
س��لبي ق��د يك��ون لتل��ك العوائ��ق العابرة
على مس��ار حياتك في حالة ما اذا قررت
تجاهلها بكل بساطة.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

اذا وج��دت ش��كوكا أو ظنون��ا غير مؤكدة
ف��ي حيات��ك ،فه��ذا ه��و الوق��ت المناس��ب أن
تطمئن نفسك وتتخلص منها مما يوفر لك
بنية وإطار عمل أكثر استقراًرا .في الغالب ،لن
تتصادم بالكثير من العوائق في الوقت الحالي،
وس��وف يظه��ر اآلخ��رون احترامه��م وتقديرهم
ألرائك .نتيجة األمور التي سوف تحسمها في
هذه المرحلة ستساعدك فيما بعد.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

ألول م��رة خانت��ك األنم��اط الس��لوكية
االعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف
حرجة .استراتيجية الحلول التي تنتهجها في
المعت��اد ال تحس��ن م��ن األم��ور ،مهم��ا حاول��ت
مراًرا وتكراًرا .كنوع من التغيير ،حاول التخلي
منهجا
ع��ن تل��ك األنم��اط االعتيادية واتخ��ذ ً
جديدًا! القيام بتغيير حاس��م س��يكون المخرج
للمواقف والمشاكل المستعصية.
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الكلمات المتقاطعة
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 22نيسان  21 -ايار
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 22ايلول  21 -تشرين االول
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 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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فترة قصيرة فيعاود األكل مرة أخرى.
وتوص��ي الخبي��رة باس��تهالك
الخض��روات والفواك��ه ف��ي إط��ار نظام
غذائ��ي مت��وازن ع��وض جعله��ا وجب��ة
وحيدة.
وأكدت أن خسارة الوزن السريعة غير
مفيدة للصحة ألن اإلنسان يفقد جزءا
م��ن عضالت��ه وال يقتص��ر األم��ر عل��ى
الش��حوم .وإذا كان متبعو هذه الحمية
القاسية يركزون على خفض السعرات
الحراري��ة فه��م يهمل��ون ف��ي الغال��ب
حاجته��م إل��ى البروتين��ات والعناص��ر
المغذي��ة األخ��رى ،وهن��ا يصبح��ون
معرضي��ن عل��ى نح��و أكب��ر لإلصاب��ة
بمتاع��ب صحي��ة مث��ل ال��دوار واإلره��اق
وضعف التركيز.

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
وجه طاقاتك بالدرج��ة األولى باتجاه
تطوي��ر م��واردك الداخلي��ة ،حت��ى تتجن��ب
قدر اإلمكان نوبات الغضب وتبادل األلفاظ
العدوانية والبذيئة ً
وأيضا أي مواجهات قد
تتط��ور إل��ى اس��تخدام العنف البدن��ي ،ألن
هذا السلوك لن يرجع عليك بأي منفعة.
إذا تمكن��ت من تركيز ه��ذه القوة والطاقة
في تطوير مواردك الداخلية .

1

22حزيران  21 -متوز

يعتق��د ع��دد م��ن متابع��ي
حمي��ة ش��رب عصي��ر الخضروات
والفواكه فقط «ديتوكس» أن
هذه الطريقة س��تخلص الجسم
م��ن ال��وزن الزائ��د وم��ا تراك��م
في��ه م��ن س��موم ،إال أن خبي��رة
بريطاني��ة ف��ي التغذية كش��فت
ع��ن مخاط��ر وأخط��اء كثي��رة
تشوب هذا النظام الغذائي.
وأوضح��ت خبي��رة التغذي��ة
ف��ي مصح��ة «هارل��ي س��تريت»
البريطاني��ة ،س��ارة هالي��س ،أن
م��ا ي��روج ع��ن ه��ذه الحمي��ة غير
صحي��ح وال معن��ى ل��ه ،ألن الجس��م ل��ه
أعض��اء ع��دة تق��وم بإزال��ة الس��موم مثل
الكبد والكلى.
وبحس��ب م��ا نقل��ت صحيف��ة
«إكس��بريس» البريطاني��ة ،فإن��ه ال
صح��ة لم��ا يق��ال ع��ن تس��بب الس��موم
والمواد الضارة التي في جس��م اإلنس��ان
باألم��راض ،الت��ي تدخ��ل الجس��م م��ن
ج��راء ش��رب الكح��ول والقه��وة وتن��اول
أطعمة أخرى.
وذك��رت هاليس أن األفضل هو تناول
الخض��روات والفواك��ه دون تقش��يرها
وعصره��ا ألن تحويله��ا إل��ى س��وائل ال
يساعد الجس��م على الشعور باالمتالء،
وبالتالي فإن اإلنسان يشعر بالجوع في

بحل��ول الثان��ي عش��ر أكتوب��ر م��ن كل
ع��ام ،يحتف��ي المختص��ون ف��ي التغذي��ة
باليوم العالمي للبيض وس��ط نقاش حول
المزاي��ا الصحي��ة له��ذا الغ��ذاء الش��عبي
والتقليدي ،وما يثار بشأنه من شكوك.
وبحس��ب م��ا نقل��ت «س��كاي ني��وز» ف��إن
ع��دة خراف��ات ج��رى ترويجه��ا بش��أن
البي��ض مث��ل تس��ببه بأزم��ات قلبي��ة ،وف��ي
ثمانيني��ات الق��رن الماض��ي ،أدى تل��وث
كمية م��ن البيض في بريطانيا ببكتيريا
الس��المونيال إل��ى جدل واس��ع بالبالد أدى
إلى استقالة وزيرة الصحة.
وي��رى خبير التغذي��ة البريطاني ،ريانون
المبيت ،أن البيض يحتوي الكثير من العناصر المفيدة لجسم اإلنسان مثل فيتامينات
«إي» و»دي» و»بي  »2و»بي  »12واليود واألحماض األمينية وملح حمض الفوليك.
وتوضح خدمة الصحة العمومية في بريطانيا أن البيض يضم فعال نس��بة من الدهون
المشبعة والكولسترول لكن مستوى هاتين المادتين في الجسم ال يرتفع فقط بسبب ما
نتناوله من بيض بل يزيد من جراء أكل أطعمة أخرى.
ويق��ول الخبي��ر المبي��ت ،ال��ذي أل��ف كتابا ح��ول التغذية الس��ليمة ،إنه ينص��ح الناس
بإضاف��ة البي��ض إل��ى أطب��اق يومي��ة معت��ادة مثل البيت��زا والبطاط��ا حتى يس��تفيدوا من
منافع صحية عدة.
ويق��ول المدافع��ون ع��ن البي��ض إن المش��كلة ال تكم��ن ف��ي تن��اول البي��ض ،وإنم��ا ف��ي
الكمي��ة المس��تهلكة فكاف��ة األطعمة األخرى تعرض صحة اإلنس��ان للخطأ حين يتجاوز
االستهالك حده المعقول.
وف��ي المنح��ى ذات��ه ،يحت��اج إنت��اج البي��ض إل��ى إش��راف الس��لطات الصحي��ة ومراقبتها
الدورية تفاديا النتشار البكتيريا وهذا يسري على كافة المواد الغذائية في األسواق.
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في الوقت الحالي.
واس��تعان الباحث��ون بكامي��را بالغ��ة
الدق��ة يج��ري اس��تخدامها ع��ادة ف��ي
أجه��زة «الس��كانر» المتقدم��ة ،ولذلك
ف��إن جزيئ��ات الض��وء الت��ي تم��ر أم��ام
الكامي��را تتح��ول إلى إلكترون��ات يمكن
التقاطه��ا وإخضاعها للتحليل في وقت
الحق.
وألن بعض عش��اق التصوير قد يبدون
تف��اؤال بهذا اإلنجاز ،فإنه من الضروري
أن يتحل��وا بالصب��ر إذ يتعي��ن عليهم أن
ينتظ��روا س��نوات أو عق��ودا طويلة حتى
يحصلوا على هذه العدسة.
وم��ن المرتق��ب أن يج��ري اس��تخدام
ه��ذه الكامي��را الس��ريعة ف��ي مج��ال
البح��وث والط��ب ف��ي مرحل��ة أول��ى،
بالنظ��ر إلى الجه��د الكبير الذي تطلبه
تطويره��ا ،فيم��ا ل��م يكش��ف بع��د ع��ن
التكلفة المالية.

حمية العصير النقاص الوزن« ..وهم كبير»

العالم يحتفي بـ «يوم البيض»

أمني لجنة تطوير التقنية الحيوية:

الشركات املعرفية اإليرانية تعرض منتجاتها في أوغندا
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افقياً:

عمودياً

 -1خطي��ب عرب��ي م��ن أكب��ر
حكماء العرب قبل اإلسالم.
 -2يخشن صوته  -خصومة.
 -3دولة افريقية.
 -4حرف عطف  -مقدار العمر.
 -5إح��دى الق��ارات الخم��س -
للتفسير.
 -6زخرف  -تغيير.
 -7قط  -تكلم  -للندبة.
 -8يقطع  -دولة عربية.
 -9عاصم��ة أوروبي��ة  -عاصف��ة
بحرية.

 -1ش��اعر عرب��ي صاح��ب ح��رب
داح��س والغب��راء وأح��د ده��اة
العرب.
 -2طريق  -يزيد.
 -3يم  -حرف شرط  -اكتمل.
َ -4ش َع َر.
 -5قح  -يعتمد على الشخص.
 -6عاصمة أفريقية.
 -7ساعد.
 -8كتب  -قصر.
 -9متشابهان  -مدينة هامة في
شمال إيطاليا.

كلمة السر من سبعة حروف :دولة أوروبية
الس��ينغال -ابته��ال -اقح��وان -انغ��ام -اثيوبي��ا -أنام��ل -ارجنتي��ن -ادغ��ار-
بودابس��ت -بلجي��كا -تنيس��ون  -تلفزي��ون -ثواب��ت -جهود -جماهي��ر -خصم-
ديوجين��س -راس��بوتين -س��يزار -س��ليمان -س��احات -ش��ريعة -ش��وماخر-
صح��ون -عنف��وان -فيين��ا -قري��ن -قص��ر -قنط��ار -كوالي��س -كونغ��و-
كفرشيما -الريسا -لمبادا -مبروك -موريتانيا -نازك -نروج -يورك.
حل العدد السابق لكلمة السر :زامبيا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:المقتط��ف  - 2لب��س  -أنه��ال  - 3ميام��ي مت��ى  - 4قب��ع  -ود  -لو
 - 5دوى  -دفن  - 6بق  -أنيس  - 7ساحل  -أتعس  - 8بردى  -ورك  - 9جلس
 بوردو .عمودي �اً - 1 :المقبت��س  - 2لبي��ب -قاب��ل - 3مس��اعد  -ح��رس  - 4وال��د 5
 -تايوان  -أب  - 6طن  -يا  - 7فهم دستور  - 8أتلف  -درع  - 9األونيسكو.

