علوم واجتماعيات

الخمي�س  28ربيع االول 2018/12/6 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6020

من خالل إشارات الدماغ والعني

وصادراتها ارتفعت الى اكثر من ضعفني ونصف

باحثون ایرانیون یصنعون كرسيا متحركا يحدد االتجاهات
نج��ح باحث��ون إيرانيون في صنع كرس��ي
متح��رك ق��ادر عل��ى تحدي��د االتجاه��ات
باستخدام إشارات الدماغ والعين باستخدام
سماعات البلوتوث الالسلكية.
وق��ال الباح��ث االيران��ي جعفر آق��ازادة :ان
الكرس��ي المتح��رك االلكترون��ي الجدي��د
يعم��ل م��ن خ�لال مزي��ج م��ن اش��ارات الم��خ
والعي��ن الت��ي اس��تخدمناها للجم��ع بي��ن
االثنين لتحديد اتجاههه”.
وأض��اف أن��ه يمك��ن اس��تخدام الكرس��ي
المتح��رك لألش��خاص الذي��ن يعان��ون م��ن
إصاب��ة الحبل الش��وكي ولك��ن لديهم دماغ
س��ليم حيث يت��م تحلي��ل البيان��ات الصادرة
من الدماغ ،والتي ترس��ل من خالل س��ماعة
الس��لكية مثبث��ة عل��ى رأس م��ن ث��م ارس��ال
المعلومات المس��تلمة عن طريق البلوتوث،
إلى الكرسي المتحرك.
وتاب��ع آق��ازاده :اليس��تخدم ف��ي الكرس��ي
المتح��رك األس�لاك ألنه��ا تعط��ل عمل��ه

«حساسية الطعام»  ..األطفال هم أكثر عُ رضة لإلصابة بها
يك��ره بع��ض الن��اس ،خاص��ة األطف��ال،
تن��اول البيض أو ش��رب اللب��ن ،ويصل األمر
بالبع��ض إل��ى اإلصاب��ة باحم��رار الجل��د،
والتورم ،والتقيؤ واإلسهال أحياناً.
حي��ث يطل��ق العل��م عل��ى ه��ذه الظاه��رة
«حساس��ية الطعام» واألطفال في مختلف
بق��اع العال��م ،ه��م أكث��ر ُعرض��ة لإلصاب��ة
بالحساسية من أنواع مختلفة من الطعام.
وأصبح��ت زيادة اإلصابة بالحساس��ية من
الطع��ام في العقود األخي��رة أكثر وضوحاً
في الغرب .وتصيب الحساس��ية من الطعام
اآلن  7في المئة من األطفال في بريطانيا،
و 9ف��ي المئ��ة م��ن أس��تراليا ،عل��ى س��بيل
المث��ال ..وف��ي أوروبا ،يعاني  2في المئة من
البالغين ،الحساسية من الطعام.
وق��د ُيص��اب المري��ض بأع��راض مه �دّدة
للحي��اة لوج��ود مج��رد آث��ار ضئيل��ة للغاي��ة
م��ن الطعام المس � ّبب للحساس��ية ،ما يعني
أن المريض وأس��رته يعيش��ون في حالة من
القلق والخوف.
وتصب��ح القي��ود ف��ي تن��اول الطع��ام الت��ي
يج��ب أن يفرضها المصابون على أنفس��هم
عبئاً على الحياة االجتماعية واألسرية.
وعل��ى الرغ��م م��ن أننا ال يمكنن��ا أن نجزم
أن مع��دالت الحساس��ية ف��ي تزاي��د ،إال أن
الباحثي��ن في مختلف بقاع العالم يعملون
جاهدين لمكافحة هذه الظاهرة.
التفسير العلمي
تحدث الحساس��ية عندم��ا يحاول الجهاز
المناعي للجس��م التصدّي لمادة في البيئة
م��ن المفت��رض أن يع ّده��ا غي��ر مؤذي��ة،
وتعرف بمس � ّببات الحساس��ية ،وتصبح هذه
المواد البريئة أهدافاً ،مما يتس ّبب في ردود
فعل للجسد من ج ّراء الحساسية.
وت��راوح األع��راض بي��ن احم��رار الجل��د،
والت��ورم ،وف��ي الح��االت الح��ادة التقي��ؤ
واإلس��هال وصعوب��ة التنف��س وصدم��ة
الحساسية.
بعض االطعمة تسبب الحساسية
تزي��د ح��االت الحساس��ية ل��دى األطف��ال
م��ن أطعمة مث��ل :الحليب ،البي��ض ،الفول
الس��وداني ،أن��واع الب��ذور والمكس��رات (مثل

الل��وز وب��ذور الصنوب��ر وغيره��ا) ،السمس��م،
السمك ،القشريات والمحار.
وحس��ب التقري��ر ،فق��د زادت حساس��ية
الطع��ام في الثالثي��ن عاماً األخيرة ،خاصة
في المجتمعات الصناعية ..ومقدار الزيادة
يعتمد على الطعام وأين يعيش المريض.
لماذا زادت الحساسية؟
يق��ول التقري��ر ،ال يوج��د تفس��ير وحي��د
لم��اذا أصب��ح العال��م أكث��ر ُعرض��ة
للحساس��ية م��ن الطعام ،ولك��ن العلم يقدم
بعض النظريات.
وإح��دى ه��ذه النظريات أن زي��ادة النظافة
ه��ي الس��بب ،حي��ث أصب��ح األطف��ال ال
يصاب��ون بالكثي��ر م��ن أنواع الع��دوى ،وعادة
م��ا يقاوم الجس��م الع��دوى الطفيلي��ة ،على
وج��ه الخصوص ،بنفس اآللية التي يحارب
بها الجس��م مس � ّببات الحساسية ..ومع قلة
الطفيليات ،فإن الجس��م يقاتل ما يجب أن
مضر.
يعتبر غير ٍ
التعرض للشمس يحل المشكلة
ُّ
وتش��ير نظري��ة أخرى إل��ى أن فيتانين (د)

يمكنه مس��اعدة جهازنا المناعي في تطوير
رد فع��ل صح��ي؛ م��ا يجعلن��ا أق��ل عرض��ة
لإلصابة بالحساسية..
ومعظ��م المجتمع��ات ف��ي العال��م ال
تحص��ل على مع��دالت كافية من فيتامين
(د) ألس��باب ع��دة ،م��ن بينه��ا :انخف��اض
م��دة التع��رض للش��مس ..ويعتق��د أن��ه ف��ي
الوالي��ات المتح��دة ازداد مع��دل انخف��اض
فيتامي��ن (د) بمق��دار الضع��ف ف��ي عش��رة
أعوام.
العالج في تجنب هذه األطعمة
ال يوج��د حالي �اً ع�لاج للحساس��ية م��ن
الطع��ام ،والتعامل مع الحالة يعتمد حالياً
عل��ى تجن��ب األطعم��ة المس � ّببة للم��رض
وعلى العالج الطارئ في حالة التعرض له.
والطريقة الرئيس��ة لتش��خيص حساسية
الطع��ام ه��ي أن يتن��اول المري��ض بالتدريج
كمي��ات متزاي��دة م��ن الطع��ام المس � ّبب
للحساس��ية تح��ت إش��راف طب��ي ،ولكن هذا
األس��لوب يتس � ّبب في الضيق لألطفال وقد
تحسسي.
ينجم عنه رد فعل ّ

س��وف يتع��رض عمل��ك لالختب��ار الي��وم،
ولك��ن ال داع��ي للتوت��ر إذا كن��ت ق��ادراً عل��ى
إظه��ار المعرفة الس��ليمة .س � ُتختبر أيضاً في
حيات��ك الخاص��ة ،وف��ي ه��ذه الحال��ة ،يج��ب
علي��ك الدف��اع ع��ن وجه��ة نظ��رك .ال تفق��د
تركي��زك ع��ن اله��دف الحقيق��ي ،حت��ى م��ع
وج��وب اتخاذ ق��رارات صعبة .يمكنك التغلب
على أية مشكلة صحية بالراحة.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

أنت تشعر أن الطاقة الموجودة بداخلك
ق��د تنفج��ر في أي وق��ت ،ولألس��ف ،هذا ليس
ش��عوراً جي��داً .ال تستس��لم للداف��ع ال��ذي ق��د
يجعل��ك تخرج كل ش��يء بداخلك ألنك
ق��د تع��ادي المحيطين ب��ك وتجرحه��م دون
قصد .حاول أن تجد الس�لام الداخلي وتكون
أكث��ر تفهم �اً لآلخري��ن .اتخ��ذ اإلج��راءات
االحتياطية من الناحية الصحية.

األسد

 22متوز  21 -آب

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.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

أنت تحمل حم ًال ثقي ًال من المش��كالت؛
اب��دأ بتخفي��ف األثق��ال عن كاهل��ك ،وإال
فسوف تس��تمر المصاعب في الزيادة .يجب
أن تص��ل إل��ى اس��تراتيجية ف��ي التعام��ل مع
التحدي��ات المهنية والخاصة ب��دون إضاعة
الكثي��ر من الطاقة في نف��س الوقت .لكن ال
تضي��ع الكثير م��ن الوقت ف��ي التفكير .فكل
يوم يمر هو يوم مفقود من العمر.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

أصبح��ت يوميات��ك س��ارة ومبهجة في
طبيعته��ا حي��ث أن��ك تتفاه��م جي��داً م��ع
جمي��ع األط��راف وكل م��ن تتقاب��ل مع��ه.
استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك
الجميع تعاطفهم ،وانتفع من هذه الطاقة
اإليجابي��ة للتخل��ص م��ن الضغ��ط ال��ذي
تواجهه خالل اليوم واسترجاع هدوئك .ال
يجب أن تحارب جاهداً لكي تفوز.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

حاول االبتعاد عن االس��تراتيجية القديمة
الت��ي تنتهجه��ا ف��ي ح��ل المش��كالت وح��اول
اس��تخدام أس��اليب وط��رق جدي��دة ال تجده��ا
محبط��ة .ف��ي بع��ض األحي��ان المس��ارات غي��ر
التقليدي��ة قد تس��فر ع��ن نتيجة أكث��ر إرضاء
لجميع األطراف المعنية .س��تقابل أيضاً رفيق
جديد يصاحبك في مسارك ويكون عون لك
في المشكالت التي قد تواجهها.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

الوق��ت مناس��ب ج��داً لجمي��ع العالق��ات
الش��خصية ،س��واء كانت جدي��دة أو قديمة.
سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك
ملهم��ة وغنية ألف��كارك الخاصة .لكن يجب
أال تفك��ر فقط في المزايا التي يجلبها لك
ه��ؤالء المعارف ،وح��اول التفاعل أيضاً على
المس��توى العاطف��ي ،وإال فس��وف تك��ون مدة
االستفادة والتناغم قصيرة.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

لق��د وصل��ت إل��ى حائ��ط س��د ف��ي الوق��ت
الحال��ي ،ويب��دو أن ال ش��يء يح��رز تقدم �اً وأن��ت
على وشك االستسالم .اعتبر مثل هذه األوقات
اختباراً لقوة إرادتك ،وس��وف يتضح لك قريباً
أهمي��ة المض��ي قدم �اً ف��ي خطط��ك .عندئ��ذ،
س��وف تجد الطاق��ة الالزمة لالس��تمرار بصرف
النظر عن العقبات .يجب أن تتخلى عنها فيما
عدا ذلك وتبدأ مرة أخرى بمنظور مختلف.
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

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.

يتبي��ن حالي �اً أن جمي��ع أش��كال التع��اون
فعَّال��ة ألن أهداف��ك تتواف��ق وتتزام��ن م��ع
أه��داف م��ن حولك .اغتن��م فرصة كونك
مفعما بالصحة والحيوية وخلو ذهنك ،وقم
في المرتب��ة األولى بإنجاز األعمال الخاصة
بالفري��ق .اآلن أيض �اً تج��ري المش��اركات
الخاصة بطريقة متناغمة ومثمرة .لقد حان
الوقت لمواجهة األمور مباشر ًة دون تأجيل.

س��وف تحص��ل عل��ى الس��كينة والصف��اء
الذهني اللذان طالما بحثت عنهما .من خالل
تل��ك الق��وة الداخلي��ة ،فأن��ك تنب��ع من��ك
الثقة والنزاهة .س��وف يطلب منك أصدقاؤك
المقرب��ون أو زم�لاؤك بالعم��ل المس��اعدة
والع��ون ،ف�لا تتأخر عن تقديم المس��اعدة قدر
اإلم��كان ،دون االنش��غال عن س��عيك لتحقيق
أهدافك.الحياة ليست منافسة.
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يعم��ل العلم��اء حاليا على
مش��روع يس��تهدف ح��ل أح��د
أه��م األلغ��از المحي��رة وه��و
متى تش��كلت الخليقة في هذا
الكون السرمدي.
ويعتم��د العلم��اء ف��ي
مش��روعهم ه��ذا عل��ى تحدي��د
مق��دار ض��وء النج��وم ال��ذي
أنتج��ه الك��ون عل��ى اإلط�لاق،
إذ يمك��ن أن تق��ود اإلجاب��ة
ع��ن ه��ذا الس��ؤال إل��ى ترجم��ة
مق��دار هائ��ل ج��دا عل��ى أعمق
ألغاز الك��ون .وإن النجوم بدأت
تتش��كل بعد وقت قصير من بدء الكون ،أي قبل نحو  14مليار س��نة ،مش��يرا إلى أنه
من��ذ ذل��ك الحي��ن أصب��ح توليد النجوم يتم بش��كل أكثر كفاءة ،حيث تم إنش��اء
تريليون تريليون نجم تنتشر في تريليوني مجرة.
وأشار التقرير إلى أنه للمرة األولى على اإلطالق توصل العلماء اآلن إلى كيفية
تش��كل تل��ك النج��وم ،ومق��دار الض��وء ال��ذي بعثت��ه عب��ر تل��ك الحقب��ة الزمني��ة
الشاس��عة ،مس��تخدمين بيانات من تلس��كوب «فيرمي غاما -راي س��بيس تلس��كوب»
التابع إلدارة الطيران والفضاء األمريكية «ناسا».
وبع��د تمكنه��م من قياس الكمي��ة الكاملة للضوء المنبعث م��ن النجوم ،الذي أتى
ف��ي معظم��ه من النجوم الت��ي تعيش في المجرات ،وفر ه��ذا القياس للعلماء فهما
أفض��ل لعملي��ة التط��ور النجمية وكس��ب تفاصيل آس��رة ع��ن كيفية إنت��اج الكون
لمحت��واه المض��يء ،بحس��ب م��ا أوضح��ه عال��م الفيزي��اء الفلكي��ة مارك��و أجيل��و،
المؤلف الرئيس للدراسة.
وبذلك ،أتاحت الحسابات للعلماء التوصل إلى العدد الكلي للفوتونات المنبعثة
من النجوم .حيث أن التعبير عن هذا الرقم صعب جدا ،ويعود ذلك جزئيا إلى أنه
يعتمد على عدد من المتغيرات ،لكن من الصعب كتابته بس��بب وجود الكثير من
األصفار وهو مؤلف من رقم  4يتبعه  85صفرا.
وقال العلماء إنه على الرغم من هذا الكم الهائل من الضوء المنبعث ،فإن القليل
جدا منه يصل إلينا بخالف الضوء الذي نراه من شمس��نا ومجرتنا ،مش��يرين إلى
أن إض��اءة الك��ون الت��ي تصل إلينا تعادل تقريبا النظر إلى مصباح بقوة  60واطا في
الظالم التام من مسافة أربعة كيلومترات.
وختم��وا بالق��ول :لك��ن منظ��ار فيرم��ي أت��اح للباحثي��ن النظ��ر إل��ى دوام��ة الضوء
الص��ادرة م��ن النج��وم ،وعمل حس��ابات لكمية الض��وء الذي تم امتصاص��ه وبالتالي
مقدار الضوء الذي كان موجودا على اإلطالق…
هذا االكتشاف الجديد سيتيح للعلماء إلقاء نظرة على البدايات األولى للكون.
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كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
العمل اآلن في غاية السهولة بالنسبة لك،
ولذل��ك ،يمكن��ك تخصي��ص وقت��ك لمه��ام
أكث��ر أهمي��ة ،ولك��ن تأك��د م��ن ع��دم فق��دان
التركي��ز عل��ى اله��دف .العالق��ات األس��رية
متناغم��ة في الوق��ت الحالي – ويرجع الفضل
ف��ي ه��ذا إلي��ك أيض �اً! الخالف��ات القديم��ة
بين��ك وبي��ن م��ن تحب يج��ب مناقش��تها اآلن
وسوف تتمكن من حلها بسهولة.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

مشروع علمي لحل أحد أهم األلغاز احمليرة منذ تشكلت الخليقة!

يعتقد أن للثوم فوائد كثيرة بالنس��بة لصحة
اإلنس��ان ،تضاف إليها فائدة جديدة في مواجهة
مرض خطير توصل إليها العلماء مؤخرا.
وقال��ت صحيف��ة «ديل��ي مي��ل» البريطاني��ة إن
بحث��ا طبي��ا حديثا كش��ف ع��ن فائ��دة الثوم في
عالج م��رض «اليم» ،الذي يؤدي إلى اضطرابات
خطي��رة ف��ي وظائ��ف الجس��م والجه��از العصب��ي
خصوصا.
وبحس��ب الصحيف��ة ،ف��إن باحثي��ن م��ن جامعة
ج��ون هوبكين��ز ،أكدوا أن الزيوت المس��تخلصة
م��ن ع��دة م��واد نباتي��ة تس��تطيع قت��ل البكتيري��ا
المسببة لعدوى المرض.
وأج��رى الباحث��ون اختب��ارات عل��ى  35نوعا من
الزيوت ،من أجل قياس قدرتها على قتل بكتيريا
«بورييلي��ا بوغردوفي��ري» المس��ؤولة ع��ن داء
«اليم» ،وسجل زيت الثوم نجاحا كبيرا.
وينجم مرض اليم إثر اإلصابة بعدوى بكترية،
ينقله��ا طفي��ل يع��رف باس��م قراد األي��ل (من نوع
العنكبيات) ،أثناء تغذيته على دم اإلنسان.
وم��رض «الي��م» اكث��ر انتش��ارا ف��ي ش��مال
أمي��ركا وأوروب��ا ،خاص��ة ف��ي المناط��ق البري��ة
العش��بية ،ويش��عر المصابون في مراحل المرض
األول��ى بأع��راض مث��ل الص��داع وارتف��اع درج��ة
الح��رارة وضع��ف العض�لات ،فض�لا ع��ن آالم ف��ي
مختلف مناطق الجسم.
وجرى استخدام الثوم كمضاد للبكتيريا على
م��ر التاري��خ ،وكان دواء معروف��ا ل��دى الحضارة
الصينية القديمة ،كما وصف العالم الفرنس��ي
الشهير لويس باستور فوائده الطبية عام .1858

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
اجلدي

ق��ال وزير الصحة االيراني حس��ن
قاض��ي زاده هاش��مي ان االنت��اج
المحل��ي لالدوي��ة يغط��ي نح��و 95
بالمئة من حاجات البالد.
واض��اف ،قاض��ي زاده هاش��مي ف��ي
تصري��ح صحف��ي ي��وم الثالث��اء عل��ى
هام��ش تفق��ده لمصنعي��ن انتاجيين
للمنظف��ات واالدوي��ة ف��ي س��منان /
ش��مال ش��رقي اي��ران ،/ان الم��واد
االولي��ة لنح��و  50بالمئة م��ن االدوية
المنتج��ة محلي��ا يت��م انتاجه��ا ف��ي
الداخل ايضا.
واش��ار ال��ى الخط��وات االيجابي��ة لحكوم��ة التدبي��ر واالم��ل ف��ي مج��ال االدوي��ة،
موضح��ا ان ص��ادرات البالد في هذا القط��اع ارتفعت الى اكثر من ضعفين ونصف
خالل االعوام الخمسة الماضية.
واكد على ضرورة تعاون ودعم المصارف للش��ركات المنتجة لالدوية في البالد
وهو مايؤدي الى ازدهارها.
وفي سياق آخر اكد على إحالة قطاع صناعة االدوية الى القطاع الخاص بهدف
تحقي��ق االكتف��اء الذاتي بش��كل كامل ،موضحا ان الرئي��س روحاني يؤكد على
تحقيق هذا الهدف ايضا.

اكتشاف فائدة جديدة
للثوم

1

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

وزير الصحة :ایران تنتج  ۹۵باملئة من حاجتها لالدوية

حي��ث اليس��تطيع المري��ض التح��رك  ،ب��ل
تم اس��تخدام سماعة الس��لكية تحتوي على
جه��از اس��تقبال مثب��ت أمام العي��ن ويتحكم
في حركات العين .من خالل هذه العملية
يتم تحديد االتجاهات الرئيس��ية ويستقبل
ويحل��ل احتياجات المعاق ويؤدي ذلك من
خ�لال الجه��از اآلل��ي المثبت على الكرس��ي
المتحرك.
ون��وه الباح��ث اإليران��ي إل��ى أن الجهاز تم
دعم��ه م��ن قب��ل مرك��ز تطوي��ر الهندس��ة
الطبي��ة التاب��ع لقس��م التعبئ��ة للعل��وم
والتكنولوجي��ا ف��ي محافظ��ة أذربايج��ان
الش��رقية /ش��مال غرب��ي اي��ران ،/وال��ذي
م��ن المتوق��ع إزاح��ة الس��تار عنه قريب��ا .تم
االنته��اء م��ن جمي��ع األعم��ال اإللكتروني��ة
المرتبطة بالمشروع ،ويقدر النموذج األولي
له��ا ب �ـ  12مليون توم��ان ،والتي س��ينخفض
إل��ى  4ماليي��ن توم��ان بع��د مرحل��ة االنت��اج
الصناعي.

4

8
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7
8
9

افقياً:

عمودياً

-1دولة أوروبية في منطقة البلقان
-1جزي��رة ف��ي البح��ر الكاريب��ي
ه��ي أح��د األقالي��م الس��تة والعش��رين في جنوب شرق القارة.
-2أرجع -عفا عن الشخص.
المكونة لألراضي الفرنسية.
-3صد -كسر -تنشق.
-2جلس -جاوز حقه.
-4مرفأ مصري عند مدخل قناة السويس.
-3العب -خرج السيف من غمده.
-5للنداء -جمع.
-6أذاع خب��ر الوف��اة -موق��ع
-4حب -للندبة.
اس��تراتيجي بي��ن ايران وأفغانس��تان-
-5هرب -من التوابل.
من الحشرات.
-6ينقاد -للنفي.
-7يتيق��ظ -يمش��ى الطف��ل عل��ى
-7متشابهان -من األقرباء -يرج.
اليدين والرجلين.
-8جم��ع البضاع��ة بعضه��ا ف��وق
-8سير -ساكن البادية.
-9ش��اعر هن��دي دع��ا إل��ى إنش��اء البعض -العشق.
-9دولة أميركية.
باكستان واستقاللها عن الهند.

كلمة السر من ثمانية حروف :عاصمة أوروبية
الحكم��ة -العه��د -التضام��ن -أحب��اب -بي��روت -باري��س -بوخارس��ت -براغ-
برون��ز -بونب��ون -تحي��ة -ثمي��ن -جورجي��ا -ج��دة -جميل��ة -حس��ون -ح��ذر-
خط -داروين -ذهب -رجاء -ربيع -ريفالدو -زوربا -س��ليمان -ش��طر -صديق-
صولج��ان -عنص��ر -عنف��وان -غ��رور -فلوري��دا -فنكوف��ر -كوب��را -ل��وزان-
مسؤول -موز -مباريم -نروج -نيرون -هندام -هولندا -ياوندي -ياسمين.
حل العدد السابق لكلمة السر :بكفيا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:موريس��طس -2ي��دوم -يرح��ب  -3نام -بن-تل -4يعاين -س��بع  -5يال
 -6سميرة سعيد  -7كتاب  -8ي ي -األخطل  -9نسطور -مص.
عمودياً-1:مينينس��كي  -2وداع -متي��ن  -3روماني��ا  -4ي��م -رب��اط  -5بني��ة -ل��و
 -6طين -أسوار  -7سر -سلع  -8حلب -يحطم -9ابتعاد -لص.

