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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5997

إستعراض ودراسة أحدث اإلنجازات العلمية على صعيد شبكية العني

بإحرازهم ميدالية ذهبية واخرى فضية

مؤتمر طب العيون في ايران يبحث استخدام رقائق الكمبيوتر ملعالجة العمى
ق��ال مدي��ر قس��م الش��بكية ف��ي المؤتم��ر
الثام��ن والعش��رين لط��ب العي��ون ف��ي إيران:
«ان المؤتم��ر س��يبحث اس��تخدام الرقائ��ق
الحاس��وبية حي��ث تمن��ح المرض��ى الذي��ن
يعان��ون م��ن العم��ى المطلق تص��ورا للضوء،
ونأم��ل أن يك��ون لدينا ف��ي الس��نوات القادمة
أفقاً واضحاً العادة البصر لهؤالء الناس».
وق��ال الدكت��ور خلي��ل قاس��مي فالورجاني
ف��ي ح��وار صحف��ي عش��ية المؤتم��ر اإليراني
الثام��ن والعش��رين لطب العي��ون إن المؤتمر
خ�لال ه��ذا الع��ام ينعق��د كالماض��ي حي��ث
يتم فيه إس��تعراض ودراسة أحدث اإلنجازات
العلمي��ة ف��ي مختلف المج��االت على صعيد
ش��بكية العي��ن ،باإلضاف��ة إلى أح��دث الطرق
التشخيصية والعالجية في العالم.
واض��اف ،ان��ه س��يحضر المؤتم��ر أس��اتذة
وعلم��اء ب��ارزون ف��ي الداخ��ل ومدع��وون م��ن
الوالي��ات المتح��دة وأوروب��ا ،وس��يتم تقدي��م
مواضي��ع مختلف��ة مث��ل أدوات التش��خيص
الجدي��دة واالس��اليب العالجي��ة المتقدم��ة ،
الجراحية وغير الجراحية على حد سواء.
وتاب��ع الطبي��ب المخت��ص ف��ي ام��راض
العي��ون والزجاجي��ة والش��بكية« :س��يتم ف��ي

هذا العام مناقشة تطورات الطب الجيني في
ط��ب العيون بحضور اثنين م��ن المتحدثين
األجان��ب في ه��ذا المجال  ،وهم��ا رائدان في
مجال اكتشاف وتطوير الجينات في مجال
طب العيون.
ون��وه ال��ى ان موق��ع رقائ��ق الكمبيوتر داخل
العي��ن س��يكون أيض��ا موضوع��ا للمناقش��ة

والدراس��ة ف��ي المؤتم��ر ،موضح��ا ان ه��ذه
الرقائق تس��اعد ،في الواق��ع ،المرضى الذين
يعان��ون ،عل��ى س��بيل المث��ال ،م��ن مش��اكل
خلقية في الشبكية وضمورها.
وأوض��ح مدي��ر قس��م الش��بكية ف��ي المؤتمر
اإليران��ي الثام��ن والعش��رين لط��ب العي��ون ،
«يمكن أن تساعد رقاقات الكمبيوتر الجديدة

الحمص ..هل هو طبق صحي؟

المرض��ى الذين يتحوّل عميهم المطلق الى
تش��خيص للضوء ،ونأمل أن يكون ينالوا ،في
السنوات القادمة ،على بصر واضح»  ،مشيرا
في ذات الوقت إلى التقدم في الطب الجيني
وأحدث اإلنج��ازات العلمية في عالج أمراض
الشبكية.
واش��ار قاس��مي فالورجان��ي« :س��يخصص
يوم��ا لمواضي��ع متخصص��ة ح��ول ش��بكية
ً
العي��ن ف��ي خم��س جلس��ات منفصل��ة  ،بم��ا
ف��ي ذل��ك أح��دث تقني��ات تصوي��ر الش��بكية
وضموره��ا ،وأم��راض األوعي��ة الدموي��ة ف��ي
ش��بكية العين ،وأح��دث العملي��ات الجراحية
ف��ي الش��بكية ،وتقديم اح��دث المواضيع في
مج��ال ش��بكية العي��ن المثي��رة للنقاش��ات،
وكذل��ك ضم��ور البقع��ة الصف��راء بس��بب
التقدم في العمر» .
ولف��ت ال��ى ان «إقام��ة ن��دوات أخ��رى ح��ول
أم��راض الس��كري والعي��ون وأورام والتهاب��ات
العي��ون ،ف��ي الواقع  ،ه��ذا المؤتمر هو أكبر
مؤتم��ر لطب العيون ف��ي إيران ،حيث يحضر
جمي��ع أطب��اء العيون ف��ي المؤتم��ر ،والهدف
الرئيس��ي من��ه االرتق��اء بمع��ارف الزم�لاء
وتوفير رعاية صحية أفضل للمرضى.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

تس��تحق ق��وة عزيمت��ك الثن��اء ،ولكن��ك
تنس��ى أن الحي��اة تحم��ل أش��يا ًء أخ��رى غي��ر
النجاح .أنت تسعى بمثابرة شديدة ولكن عليك
أيض �اً تقب��ل النكس��ات .اع� ِ�ط لنفس��ك المزي��د
م��ن الوق��ت للوص��ول إل��ى أهداف��ك بطريق��ة
أكثر راحة .فقط عندئذ تس��تطيع االس��تمتاع
بالنجاح .اسمح لنفسك باالنجراف قلي ًال ،وإال
فسوف تمر الحياة وتتركك.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

س��وف تواجه اليوم بعض المواقف التي
ستختبرك إلى أقصى حد ،ومن المهم أن ال
تفقد الثقة في قدراتك .أنت تملك القدرة
عل��ى تغيير ه��ذه الظ��روف .إذا كنت تواجه
مش��كالت ف��ي العم��ل كذل��ك ،ح��اول أن ال
تفق��د الس��يطرة واكتش��ف أفض��ل طريق��ة
لحل المشكالت القائمة .فالمشكالت توضع
أمامنا بحيث نتعلم منها.

األسد

 22متوز  21 -آب

س��يتم إع��ادة بح��ث وتقيي��م أراءك أو
أعمالك بشكل من األشكال .اذا لم تكن األمور
تس��ير على ما يرام ،قد تميل إلى إرجاع السبب
إل��ى خط��أ ص��در م��ن اآلخري��ن أو كنتيج��ة
للظ��روف الحالي��ة .م��ن األفض��ل االحتي��اط
والتحل��ي بالصب��ر :باإلضاف��ة إل��ى ابتهاجك
باالنتص��ار عل��ى ه��ذه األزم��ة الحساس��ة بدون
عواقب ،سوف تخرج منها بدروس.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

أصبح��ت يوميات��ك س��ارة ومبهج��ة ف��ي
طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيداً مع جميع
األط��راف وكل م��ن تتقاب��ل مع��ه .اس��تمتع
به��ذه الفت��رة التي فيها يعك��س لك الجميع
تعاطفهم ،وانتفع من هذه الطاقة اإليجابية
للتخل��ص م��ن الضغط الت��ي تواجه��ه خالل
الي��وم واس��ترجاع هدوئ��ك .تظه��ر ه��ذه
الظروف الصعبة أيضاً في شكل جسدي.

تحذير :بكتيريا مضرة في «دش االستحمام»
خلص��ت دراس��ة حديث��ة أُجري��ت
ف��ي الوالي��ات المتح��دة و 13دول��ة
أوروبي��ة ،إل��ى أن هن��اك بكتيري��ا معينة
تترك��ز أكث��ر م��ن غيره��ا ف��ي «دُش»
االس��تحمام ،مش��يرة إل��ى أنها تتس��بب
في كثير من األمراض المعدية.
وحسبما أوردت صحيفة «ديلي ميل»
البريطاني��ة ،ف��إن البكتيري��ا األكث��ر
انتش��ارا ه��ي «الجرثوم��ة الفطري��ة أو
المتفط��رة» ،المس��ببة لع��دة أم��راض
معدي��ة منه��ا ،الس��ل .وس��عت الدراس��ة
إل��ى معرف��ة البكتيري��ا الموج��ودة ف��ي دش
االس��تحمام الت��ي تص��ل إل��ى رؤوس البش��ر،
ولذل��ك أخذت عين��ات من  656دش منزلي
ف��ي الواليات وأوروب��ا .وعمل الباحثون على
تحلي��ل عينات الحمض الن��ووي الموجودة
في تلك العينات ،مش��يرا إلى أن البكتيريا
المتفط��رة موجودة ف��ي المدن األميركية
بصورة أكبر من نظيراتها األوروبية.
وقال��وا إن ه��ذه البكتيري��ا الض��ارة ف��ي
صنابير المياه التي توفرها البلديات أكثر
من تلك القادمة من اآلبار ،وهي شائعة في
المناط��ق الجغرافية ذات الح��رارة العالية،

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

خص��ص الفت��رة القادم��ة إلع��ادة االتص��ال
بأف��راد عائلت��ك ،فانغماس��ك ومش��اركتك
في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسانا
وترحاب��ا حارا م��ن الجمي��ع .اذا كان هناك أي
خالفات عائلية لم تـُ��حل بع��د ،فهناك تنبؤ بأن
اآلن ه��و الوقت األمثل للتوفيق وحس��م األمور.
يمكن��ك اس��تخدام ه��ذه األوق��ات الصعب��ة
إيجابياً لتحسين مهاراتك.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

س��يطرأ عل��ى حيات��ك تغيي��ر ل��ن
تس��تطيع تجنبه لفترة طويلة ،كما أنك
تتمتع بالحم��اس والثقة الالزمين لتنفيذ
وظف تلك الطاقة لتخطو
مش��روعاتكِ .
الخط��وة األول��ى .تح��دث ع��ن ذل��ك م��ع
المقربي��ن إلي��ك وأصدقائ��ك ،وس��وف
يقدمون لك الدعم بحماس وبكل الس��بل
المتاحة لديهم .

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

الوق��ت مناس��ب ج��داً لجمي��ع العالق��ات
الش��خصية ،س��واء كان��ت جدي��دة أو قديمة.
سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك
ملهم��ة وغنية ألف��كارك الخاص��ة .لكن يجب
أال تفك��ر فقط ف��ي المزايا التي يجلبها لك
ه��ؤالء المع��ارف ،وحاول التفاع��ل أيضاً على
المس��توى العاطف��ي ،وإال فس��وف تك��ون م��دة
االستفادة والتناغم قصيرة.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

كل ش��يء س��هل ف��ي الوق��ت الحال��ي
وأنت تس��تمتع حقاً باألم��ور التي تقوم بها.
س��وف تترك أيض �اً وراءك أثرا من الجاذبية
اإليجابي��ة .ال تتعج��ب عندم��ا يقت��رب
من��ك م��ن ه��م حول��ك ويبوح��ون ل��ك
بأفكارهم .لكن ال تكن مغروراً – اشترك في
المش��روعات المختلفة ألنها قد تقدم لك
اإللهام فيما يخص خططك الخاصة.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

في بعض األحيان ،يجب أن تتعامل مع
الفشل في العمل .كن شجاعاً وانظر إلى
هذه االنتكاس��ات على إنه��ا فرص للتغيير
إل��ى األحس��ن .إذا قم��ت بذل��ك ،فس��وف
تخ��رج م��ن أعماق اليأس ف��ي حالة أفضل.
س��وف تتخ��ذ ق��رارات قريب �اً ف��ي حيات��ك
الخاصة .التزم برأيك ،ولكن استمع أيضاً
إلى ما يقوله اآلخرون من حولك.

احلوت

 22شباط  21 -آذار
أن��ت ناج��ح ف��ي العم��ل – حت��ى وإن ل��م

يالح��ظ ذلك اح��د أو يظهر لك التقدير.
س��وف يفي��دك أن تظل مس��تعداً لمس��اعدة
ودعم اآلخرين .يريد أحباؤك دعمك أيضاً
في الوقت الحالي .إذا لم يكن هناك شخص
ف��ي الص��ورة ،ربم��ا ح��ان الوق��ت للبحث عن
حب��ك الحقيق��ي .لقد انتهى وقت الكس��ل
والتردد ،فطاقتك ال تعرف الحدود.
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حيث تنتش��ر أنواع معينة من أمراض الرئة
الت��ي تس��ببها ه��ذه البكتيري��ا .وق��ال أح��د
الباحثي��ن ف��ي الدراس��ة إن هن��اك عا َلم��ا
مزده��را للبكتيري��ا ف��ي «دش االس��تحمام
وتن��زل من��ه عل��ى رأس��ك» .وأض��اف أن
معظ��م ه��ذه البكتيري��ات غي��ر ض��ارة ،لك��ن
ع��ددا قلي�لا منه��ا يلح��ق أض��رارا ،مش��يرا
إل��ى أن ه��ذا الن��وع من األبحاث يس��اعد في
معالجة كيفية التعامل مع األنظمة التي
تزود المنازل بالمياه .وتم نشر الدراسة في
دوري��ة «أم بي��و» األميركي��ة ،التي تنش��رها
الجمعي��ة األميركي��ة للميك��رو بيولوجيا،
واألكاديمي��ة األميركي��ة لعل��م األحي��اء
الدقيقة.

تقنية ثورية «إلزالة» سرطان الدماغ
اختب��ر جراح��ون بريطاني��ون تقني��ة
جدي��دة يمكنه��ا التع��رف عل��ى الخالي��ا
الس��رطانية ف��ي الدم��اغ بس��رعة ،وبالتال��ي
جع��ل العملي��ة الجراحي��ة إلزالته��ا أكث��ر
فعالية ،وفق ما ذكرت صحيفة «غارديان»
البريطاني��ة ،األح��د .وأجري��ت االختب��ارات
عل��ى أش��خاص يش��تبه بأنه��م يعان��ون مم��ا
يس��مى «ورم دبق��ي» ،وه��و أكث��ر أش��كال
س��رطان الدماغ شيوعا ،باستخدام مركب
دوائ��ي يطل��ق علي��ه اس��م  .5-ALAوم��ا أن
يشرب المريض هذا المركب تبدأ الخاليا
الس��رطانية بإعط��اء إش��ارات ضوئي��ة بل��ون
وردي ،األم��ر ال��ذي يس��هل عل��ى الجراحين
إزال��ة الخالي��ا التالف��ة دون المس��اس
بالس��ليمة منه��ا .وأظه��رت أبح��اث س��ابقة
أن المرك��ب  5-ALAيتراكم في الخاليا
الس��رطانية س��ريعة النم��و ،لكنه��م عل��ى
م��ا يب��دو ل��م يتمكنوا م��ن معرف��ة مواضعه
بش��كل دقي��ق ،إل��ى أن ت��م تجري��ب التقني��ة
الجديدة .وأُجريت الدراسة على  99مريضا
يش��تبه ف��ي إصابته��م بأورام ف��ي الدماغ ،تم
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عالجه��م ف��ي مستش��فى روي��ال ليفرب��ول،
ومستش��فى كين��غ الجامع��ي ف��ي لن��دن،
ومستش��فى أدينب��روك ف��ي كامبري��دج،
تراوح��ت أعمارهم بين  23و 77عاما .وأثناء
عملياته��م ،أف��اد الجراحون بأنهم ش��اهدوا
وميضا لدى  85مريضا ،تأكد أن  81منهم
لديه��م مرض ف��ي مرحلة متقدم��ة ،وواحد
فقط يعاني من المرض بدرجة منخفضة،
ف��ي حي��ن ل��م يمكن��وا م��ن تقيي��م البقي��ة.
وق��اد ه��ذه الدراس��ة أس��تاذ جراح��ة الم��خ
واألعص��اب ورئيس برنامج س��رطان الدماغ
ف��ي جامعة برمنغهام ،كولين واتس ،الذي
ق��ال« :يج��ب أن يك��ون جراح��و األعص��اب
قادرين على تمييز أنسجة الورم عن أنسجة
الدم��اغ األخرى ،خاصة عندم��ا يكون الورم
يحت��وي عل��ى خالي��ا س��رطانية س��ريعة
النم��و» .وأض��اف« :مي��زة ه��ذه التقنية هي
أنه��ا ق��د تس��لط الض��وء عل��ى الم��رض ف��ي
مرحلة متقدمة بس��رعة أكب��ر ،وأنه يمكن
إزال��ة المزيد من الورم بش��كل أكث��ر أمانا،
مع مضاعفات أقل».
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

ن��ادراً م��ا تم��ر بمث��ل ه��ذه الحال��ة م��ن
الوض��وح واله��دوء الت��ي تمر بها اليوم .س��وف
يس��اعدك ه��ذا عل��ى تس��وية خالف��ات قديمة
م��ع زم�لاء العمل أو األقارب .فوق هذا ،س��وف
تختف��ي المش��كالت ف��ي العالق��ات المتبادلة
والت��ي كن��ت تظ��ن أنه��ا لن تح��ل أب��داً .اآلن،
وقد تخلصت من أثقال الماضي ،سوف يكون
لديك مجال أوسع لتشكيل المستقبل.

ح��از ط�لاب جامع��ة
الصناعي��ة االيراني��ة ميدالي��ة ذهبي��ة
واخ��رى فضي��ة ف��ي أولمبي��اد خوارزم��ي
العالم��ي للط�لاب بنس��خته األول��ى
ف��ي أوزبكس��تان .واس��تضافت جامع��ة
‹اورنغ��ج› األوزبكي��ة ه��ذه االولمبي��اد
بمش��اركة وف��ود م��ن  20دول��ة و 40
جامع��ة .وكان االولمبي��اد ق��د انطل��ق
في  27تش��رين األول (اكتوبر) واستمر
حتى األول من تشرين الثاني (نوفمبر).

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
ف��ي الوق��ت الحال��ي ،يب��دو أن حج��م
المش��كالت ف��ي تزاي��د ،ولك��ن يج��ب أن ال
تطغ��ى المش��كالت علي��ك .فق��ط عندم��ا
تواج��ه مش��كلة واح��دة تل��و األخ��رى س��وف
تب��دأ ف��ي الش��عور بالس��عادة مرة أخ��رى .من
الضروري أن تتصرف في الحال ،وإال فسوف
تواج��ه تعقي��دات أكث��ر .ال تخ��ف من قبول
المساعدة من اآلخرين في حالة عرضها.

السرطان

‹ش��ريف›

تع��د البش��رة الصحي��ة والنابض��ة بالحي��اة حل��م جمي��ع النس��اء ،حت��ى الرج��ال يرغبون في
الحصول على بش��رة نضرة ،لكن ما ال يعرفه كثيرون أن التوابل تش��كل مصدرا مهما لبش��رة
صحية .ومن بين العديد من التوابل ،نستعرض هنا  6فوائد للكركم ،الذي يعتبر أقوى أنواع
التوابل المعروفة من أجل بشرة براقة ،وفق ما ذكر موقع «ستاندرد ميديا» البريطاني.
مضاد لاللتهابات
يس��اعد الكرك��م عل��ى تقلي��ل احم��رار الجل��د الناجم عن بع��ض الجراثي��م ،وكذلك
تخفي��ف ح��االت الجل��د المرضية مثل األكزيما ،بفضل م��ا يحتويه من مكونات مضادة
لاللتهابات والجراثيم.
محاربة البثور
ينصح الخبراء كثيرا بالكركم لعالج حب الشباب والبثور ،فهو مطهر طبيعي يساعد
على منع البكتيريا من االنتشار .وفعال بشكل خاص عندما يخلط بخل التفاح.
يقلل الهاالت السوداء
بم��ا أن الكرك��م عام��ل مض��اد لاللته��اب ،يمن��ح الجل��د نض��ارة ،فإن��ه مثال��ي لتخفي��ف
الهاالت السوداء ،كما أنه يحفز الدورة الدموية ،ويساعد في الحد من االنتفاخ.
ضد أضرار الشمس
أظه��رت األبح��اث الت��ي قدم��ت ف��ي االجتم��اع الس��نوي الثام��ن والس��تين للجمعي��ة
األميركي��ة لألم��راض الجلدي��ة ،أن كري��م الترطي��ب الذي يحتوي عل��ى الكركم لديه
القدرة على تخفيف البقع البنية الناجمة عن الشمس.
محاربة التصبغات
الكرك��م يحت��وي م��واد مض��ادة لألكس��دة يمكنه��ا اخت��راق وتحس��ين وظيف��ة خالي��ا
األغش��ية الجلدي��ة .ويوص��ي الخب��راء بخلط��ه م��ع ملعقة واحدة م��ن زيت الزيت��ون البكر
الممتاز ،وبضع قطرات من الليمون ،وفرك المناطق المتضررة مرتين يوميا.
تقليل الجفاف
يمك��ن للكرك��م ترطيب البش��رة وتنش��يطها مع تخفيف أعراض الجفاف .كما يس��رع
عملية إزالة خاليا الجلد الميتة ومنحك بشرة صحية وناعمة.
تجدر اإلشارة إلى أن الكركم على األرجح واحد من التوابل األكثر أهمية في األطباق
الهندية ،هو واحد من األعشاب األكثر دراسة في مجال العلوم.
والكرك��م مص��در مه��م لس��د احتياجات��ك اليومي��ة م��ن المنغني��ز والحدي��د .كما أن
العشبة مصدر لأللياف والبوتاسيوم وفيتامين (بي  )6والمغنيسيوم وفيتامين سي.
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يحظى الحمص بش��عبية كبيرة في منطقة الش��رق األوس��ط ،ال س��يما في بالد الشام،
كطب��ق جانب��ي فات��ح للش��هية ،أو وجب��ة خفيف��ة بي��ن الوجبات الرئيس��ية ،فه��ل هو طبق
صحي حقا؟
يحضر طبق الحمص التقليدي من حبيبات الحمص وزيت الزيتون وطحينة السمسم
وعصير الليمون والتوابل ،و«عادة ما يقدم فيتامينات ومعادن أكثر من أي أطعمة أخرى
فاتحة للش��هية» ،بحس��ب أخصائية التغذية في جامعة بوس��طن ،إليزابيث ماتيو ،كونه
يحتوي على الكالسيوم والماغنيسيوم وحمض الفوليك.
وبإمكان هذه التوليفة الغذائية أن تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم والوقاية من
أمراض القلب ،حسب أخصائية التغذية األخرى ليندسي باين ،التي تصف الحمص بأنه
م��ن «المغذي��ات الكب��رى» الحتوائه على دهون صحية وبروتينات وألياف ،تجعل اإلنس��ان
يش��عر بالش��بع .وكغي��ره من البقوليات ،يع��د الحمص مصدرا جي��دا للبروتين واأللياف
مقارن��ة بالنبات��ات األخ��رى ،وتحت��وي ملعقتان صغيرت��ان من الحمص عل��ى غرامين من
البروتين وغرام واحد من األلياف ،حسب مجلة «تايم» األميركية.
لكن هل يمنح الحمص الجسم ما يحتاجه من البروتين واأللياف؟
اإلجاب��ة ه��ي «ال» ،ألن الجرع��ة الصحية للبالغين ه��ي  50غراما من البروتين ،وبين 25
و 38غرام��ا م��ن األلي��اف يومي��ا .كما أن الحمص لي��س مصدرا كافي��ا للبروتين ألنه ال
يحتوي على كل األحماض األمينية الرئيسية مثل اللحوم واألسماك ومنتجات األلبان
والبي��ض .وتح��ذر خبيرة التغذية المتحدثة باس��م أكاديمية التغذية األميركية أنغيال
ليمون��د ،م��ن اإلف��راط في تن��اول الحمص ،الحتوائ��ه على كميات كبيرة من الس��عرات
الحرارية بسبب خلطه بطحينة السمسم وزيت الزيتون.
وتحت��وي ملعقت��ان م��ن الحم��ص عل��ى  70س��عرة حراري��ة ،ل��ذا فإن��ه «م��ن الس��هل ج��دا
اإلف��راط بتناول��ه» ،حس��ب باي��ن .وتنص��ح الخبي��رة أيض��ا بتجن��ب تن��اول الخب��ز ورقائ��ق
البطاط��س والبس��كوت م��ع الحم��ص ،واس��تبدالها بالخض��راوات مث��ل الفلف��ل األخض��ر
والبروكل��ي والكرف��س والج��زر .كم��ا توص��ي باالط�لاع عل��ى مكونات الحم��ص المعلب
قب��ل ش��رائه ،وتجن��ب ذل��ك الذي يحتوي عل��ى مواد حافظة أو س��كر أو زيوت بخالف زيت
الزيتون ،فيما تفضل المحضر في المنزل.
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افقياً:

عمودياً

 -1إح��دى أكب��ر ج��زر البحري��ن
تعتبر مأوى للحياة البرية.
 -2استاذ  -مرفأ في فلسطين.
 -3مدينة في فلسطين  -ضرب بالسكين.
 -4عتاب  -جزيرة سورية في المتوسط.
 -5عارض��ة توض��ع عليها األش��ياء -
برد.
 -6يسقي  -ضد هزل.
 -7يرت��دي الثي��اب  -مرف��أ إيطال��ي
على األدرياتيك.
 -8بني��ان  -ارض مزرع��ة خ��ارج
المدينة.
 -9ممثل س��ينمائي ومسرحي مصري
شهير.

 -1أح��د أكب��ر أنه��ار المغ��رب
يخترقه أكثر من  11سداً.
 -2معلوم  -مس.
 -3موجع  -يفتل.
 -4ش��اهد -قصر شهير في ضاحية
باريس.
 -5متشابهان  -طن (معكوسة).
 -6عاجز  -حارس.
 -7سكين اللحام  -غاية.
 -8ثعبان  -شاعر هجاء اموي.
 -9إحدى قمم هماليا بالهند.

كلمة السر من أربعة حروف :مدينة سعودية
غران��د -كاني��ون -فج -في -اميركا -ش��مال -غربي -اريزونا -ممر -جبلي
 طوي��ل -يج��ري -في��ه -نه��ر -كولورادو -محمي��ة -طبيعة -مناظ��ر -رائعة-صبيا -مدينة -سعودية -اقليم -عسير -زرع -حصاد.
حل العدد السابق لكلمة السر :تمبكو
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:ميك��والي ري  - 2أم��ل  -م��دارس  - 3كيي��ف  -ب��ت  - 4س��نو - 5
بيتهوفن  - 6األندلس  - 7كاتب  -كاد  - 8رعى  -كره  - 9بحة  -مساعد.
عمودياً - 1 :ماكس جاكوب  - 2يمين  -ال  - 3كليوباترة  - 4ينبع  - 5لم
 -وتد  -أم  - 6أدب  -هلك  - 7ري  -لوساكا  - 8راب  -درع  - 9يستثني  -هد.

