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القنصل العراقي في مشهد املقدسة:

جامعة ارومية االيرانية تنتج مص ًال نانوي ًا مضاد ًا لسرطان الثدي

العام الحالي شهد معالجة  200ألف سائح عراقي في مستشفيات مشهد
اعل��ن القنص��ل الع��ام العراق��ي في مش��هد
(ش��مال ش��رق) ،ش��ريف ياس��ين ،الثالث��اء
ع��ن معالج��ة  200أل��ف س��ائح عراق��ي ل��دى
مستشفيات مدينة مشهد المقدسة (شرق)
خالل العام الحالي.
وخ�لال زيارته مستش��فى «بينا» ألمراض
العيون في مشهد المقدسة الثالثاء ،اوضح
ياس��ين أن مليون��ي زائ��ر عراق��ي توافدوا في
اطار السياحة العالجية على مدينة مشهد
خ�لال الع��ام الحال��ي؛ مبين��ا أن أم��راض
صعب��ة الع�لاج خاص��ة س��رطان األطف��ال
وس��رطان الثدي وأم��راض العي��ون والجهاز
الهضمي وغيرها م��ن العمليات التجميلية
تش��كل اه��م الح��االت المرضية ل��دى هؤالء
الموطنين.
وف��ي مع��رض رده عل��ى تقري��ر جري��دة
غاردي��ان ح��ول «الفس��اد األخالق��ي لل��زوار

العراقيين في مشهد»،اذ ندّد القنصل العام
العراق��ي به��ذه المزاع��م؛ مؤك��دا ان ط��رح
ه��ذه القضاي��ا م��ن قب��ل الوالي��ات المتحدة
والغرب يأتي بهدف تدمير العالقات الطيبة
بين طهران وبغداد.
ب��دوره قال رئيس مستش��فى بينا ألمراض
العي��ون «عل��ي رض��ا اس��ماعيلي» إن��ه من��ذ
إنش��اء المستشفى في ش��هر ايلول/سبتمبر
م��ن العام الحال��ي تمت معالج��ة أكثر من
 750مريض �اً كان��وا يعان��ون م��ن أم��راض
مختلفة في العيون.
وأض��اف إس��ماعيلي :إن معظ��م المرض��ى
المقبولي��ن ف��ي مستش��فى بين��ا ه��م م��ن
األجانب في حين أن سياح العالج العراقيين
يشكلون  50بالمائة من المرضى ،فيما توافد
مرض��ى آخ��رون م��ن دول الخلي��ج الفارس��ي
وأفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان.

من الصقر إلى الرادار ..كيف يمكن إسقاط
طائرات «الدرون»؟
ألق��ت مش��كلة تعط��ل حركة الطي��ران في
مط��ار غاتوي��ك البريطان��ي الض��وء عل��ى
مش��كلة طائ��رات ال��درون الصغي��رة وم��دى
خطورته��ا ،خصوص��ا فيم��ا يتعل��ق بحرك��ة
الطيران المدني.
وف��ي ظ��ل غي��اب القواني��ن التنظيمي��ة أو
اإلج��راءات الرادع��ة لمثل هذه الس��لوكيات
من قبل أشخاص غير مسؤولين ال يدركون
المخاط��ر أو الخس��ائر الت��ي ق��د يتس��ببون
به��ا ،ف��إن بع��ض ال��دول ق��د تلج��أ إل��ى حلول
جذرية وقاس��ية .على أن السؤال الذي يتبادر
إل��ى الذه��ن ،ف��ي ظ��ل التق��دم التكنولوج��ي
ف��ي معظ��م المج��االت ،ه��ل توج��د وس��يلة
لمن��ع تحلي��ق مث��ل ه��ذه الدرون��ات ف��ي
مناط��ق حساس��ة ينبغ��ي عدم االقت��راب منها
مث��ل المط��ارات أو القواع��د العس��كرية أو
المؤسس��ات الرسمية؟ أو حتى لمنع تحولها
ألداة تنته��ك خصوصي��ة المجتم��ع أو
حمايته من أشخاص مارقين؟
ويعتق��د ع��دد م��ن الخب��راء العس��كريين
والمختصين بطائرات الدرون أن ثمة وسائل
وأف��كار ذات عالق��ة متاح��ة لجه��ات تطبي��ق
القان��ون وأم��ن المط��ارات لحمايت��ه م��ن
ال��درون المارق��ة .ويق��ول الخبي��ر ف��ي مج��ال
تكنولوجي��ات واس��تراتيجيات من��ع إس��اءة
اس��تخدام ال��درون ،ريتش��ارد غي��ل ،إن هن��اك
العدي��د م��ن الط��رق والوس��ائل الت��ي يمك��ن
للجهات المعنية أن تحبط بواس��طتها إقالع
ال��درون أو تس��قطها ،أو عل��ى األق��ل تمنعه��ا
م��ن التحلي��ق .وأش��ار إل��ى أن م��ن بي��ن ه��ذه
الوس��ائل أو التقني��ات أجه��زة ال��رادار ،الت��ي
يمكنه��ا أن ترص��د وتتعقب ال��درون ،موضحا
أن الجي��وش لديه��ا التكنولوجي��ا المناس��بة
لتأمي��ن المج��ال الج��وي في وج��ه الطائرات
والمروحيات والدرونات.
وأضاف أن الجيش يستطيع أن يوفر أجهزة
رادار وتقني��ات رصد «رادارية» للمس��اعدة في
اكتش��اف الدرون ،وربما من يشغلها ،مشيرا
إل��ى أن��ه يمك��ن نص��ب أنظم��ة ال��رادار ح��ول
المط��ارات لرص��د أي أجس��ام تقت��رب م��ن
المنطقة وبالتالي إسقاطها.
وق��ال إن هن��اك تقني��ة أخ��رى هي تش��ويش

اإلش��ارات أو «س��يغنال جام��ر» ،وتتمث��ل ف��ي
فك��رة أن��ه يمك��ن التحك��م بطائ��رات ال��درون
بواس��طة أجه��زة تحك��م ع��ن بع��د ،أي أنه��ا
تس��تند ف��ي تقنياته��ا إل��ى اتصاالت بواس��طة
موجات الراديو.
وأوض��ح أن هن��اك أجه��زة تش��ويش عل��ى
موج��ات الراديو يمكنها من��ع تحليق الدرون،
مثل جهاز «بورتابل درون جامر» ،بحس��ب ما
ذكرت «إندبندنت» البريطانية.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذه الوس��يلة ه��ي األس��هل
واألبس��ط للتش��ويش عل��ى ال��درون وإجبارها
إم��ا عل��ى الس��قوط عل��ى األرض وتحطمه��ا،
أو إجب��ار صاحبه��ا عل��ى إعادته��ا إلي��ه ،لكن��ه
أوضح أن هذه الوس��يلة قد ال تنجح في حال
إعادة برمجة طائرات الدرون.
ووفق��ا لغي��ل ،ف��إن الوس��يلة الثالث��ة ه��ي
الش��باك ،وق��ال إنه��ا عملي��ة ،مش��يرا إل��ى
الش��رطة الهولندية الت��ي عملت على تدريب
مجموع��ة م��ن الصق��ور لمهاجم��ة ال��درون،
لكنه��ا ألغت برنام��ج تدريب الصقور في وقت
سابق من العام الجاري.
وأض��اف أن طريق��ة الش��بكات تتمث��ل
ف��ي بن��ادق تطل��ق الش��باك باتج��اه ال��درون
فتسقطها وتحطمها ،غير أنه أوضح أن مدى
ه��ذه البن��ادق مح��دود وال يتع��دى  300مت��ر،
لكنه يعتقد أنها تظل وس��يلة رخيص وهادئة
للتعامل مع الدرونات المارقة.
والوس��يلة الرابع��ة ه��ي اللي��زر ،وه��و ح��ل
بعي��د الم��دى ،عل��ى اعتب��ار أن ه��ذه التقني��ة
مازالت تحت مرحلة التطوير ،ولم تصل إلى
مستوى اإلنتاج.
وقال غيل إن هناك تقارير عن قيام العلماء
والباحثي��ن الصينيي��ن بتطوي��ر س�لاح لي��زر
جديد محمول باليد قادر على إصابة أهداف
على بعد  800متر.
وأض��اف أن الجيش األميركي يطور أيضا
تكنولوجيا ليزر إلسقاط الدرونات ،لكن هذه
التقنيات لم يتم نشرها حتى اآلن ،مع أنه تم
اختبارها بالفعل.
وأض��اف أن��ه إذا م��ا ت��م تطويره��ا ونش��رها
بص��ورة مالئم��ة فإنه��ا ق��د تك��ون الطري��ق
األكثر فاعلية ودقة ضد الدرونات المارقة.

يس��تخدم أطب��اء برازيلي��ون من��ذ س��نوات جلد الس��مك في ع�لاج الح��روق ،ويقولون إن
هذه الطريقة تعد أرخص في التكاليف وأقل ألما للمصابين مقارنة مع الطرق العالجية
األخرى ،وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ويقول فيليبي روشا ،طبيب األعصاب في جامعة سييرا االتحادية في البرازيل ،إن جلد
الس��مك أفض��ل م��ن الضمادات ،ال س��يما بالنس��بة لألطف��ال ،وذلك لما يتوف��ر عليه من
مواد تتفاعل بسرعة مع خاليا جسم اإلنسان.
ودأب��ت بع��ض العي��ادات في البرازيل على اس��تخدام جلد س��مك البلطي بش��كل متزايد
لمداواة الحروق ،ألنه غني بالرطوبة وكذلك الكوالجين الذي يشبه البروتين الموجود
ف��ي جل��د اإلنس��ان .وقد تلقى أكثر من  300ش��خص في جميع أنح��اء العالم هذا العالج
غي��ر الع��ادي .ويعتق��د األطباء أن
ه��ذا التفاع��ل بي��ن جلد الس��مك
وجلد اإلنس��ان عب��ر جهاز المناعة
يزي��د م��ن س��رعة الش��فاء م��ن
الحروق.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن العديد من
المرض��ى قد يكون��وا مترددين في
لف جلد الس��مك حول حروقهم،
ف��إن ع��ددا متزاي��دا م��ن األطف��ال
يصلون في الواقع إلى المستشفى
لطل��ب ه��ذا الن��وع م��ن الضمادات
الجديدة .ويقول الطبيب روشا إن
المخ��اوف الرئيس��ية الت��ي تس��اور
الكثيري��ن بش��أن ه��ذا الع�لاج مصدرها قدرة جلد الس��مك بالفعل على إع��ادة الجلد بعد
الح��رق إل��ى م��ا كان عليه ،فض�لا عن تخوف البع��ض من مالزمة الرائح��ة لجلدهم بعد
الش��فاء .وأك��د أن��ه مع م��رو الوقت ،ونجاح أكثر من تجربة في ه��ذا الصدد ،تبددت هذه
المخاوف ،ال سيما أن جلد السمك المستخدم في العالج يتم تعقيمه إشعاعيا لقتل أي
فيروسات ،ويمكن حفظه في درجات حرارة منخفضة لمدة سنتين.
و ُيق��ال إن الفك��رة ج��اءت أوال من طبي��ب التجميل البرازيلي مارس��يلو بورخيس ،بعد أن
ق��رأ ع��ن اس��تخدام جلد س��مك البلطي في صن��ع الحقائ��ب واألحزمة واألحذي��ة ،وحين
حاول تجريبه في عالج الحروق ،كانت النتائج مبهرة.

طاقت��ك معدي��ة لآلخري��ن ،كم��ا أن
الوق��ت مناس��ب لتنفي��ذ أف��كار جدي��دة.
الق��رارات الت��ي كن��ت ق��د أرجأته��ا حت��ى
اآلن ق��د تك��ون هام��ة ج��داً بالنس��بة ل��ك.
يجب أن ال تتصرف بتس��رع وأن تكون على
دراية تامة بعواقب أفعالك .فكر في األمور
بعناية وبهدوء .الوصفات المنزلية واألمان
األسري من األمور المفيدة عند المرض.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

ال يب��دو أن جب��ال المش��كالت
واالضطراب��ات اليومي��ة ف��ي طريقه��ا إل��ى
التالشي .كن حازماً وحاول استعادة رأيك
فيم��ا هو مه��م ،وإال قد تعاني من انتكاس��ات
دائمة .وازن األمور بعناية ،وفكر في األهداف
الت��ي تري��د تحقيقه��ا عن ج��د وتل��ك التي
يج��ب التغاض��ي عنه��ا .إذا اس��تطعت تنفيذ
ذلك ،فسوف تجد أيضاً أن الحلول أسهل.

األسد

 22متوز  21 -آب

أنت تحمل حم ًال ثقي ًال من المشكالت؛
اب��دأ بتخفيف األثقال ع��ن كاهلك ،وإال
فسوف تستمر المصاعب في الزيادة .يجب
أن تص��ل إلى اس��تراتيجية ف��ي التعامل مع
التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة
الكثير من الطاقة في نفس الوقت .لكن ال
تضيع الكثي��ر من الوقت في التفكير .فكل
يوم يمر هو يوم مفقود من العمر.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

ف��ي المجم��ل ،أنت تمر بفترة اس��تقرار،
وبإمكان��ك اآلن الب��دء في أعمالك بذهن
صاف وصحة جيدة .في نفس الوقت ،سوف
تستمتع بيوم حيوي ،لكن يجب التفكير في
أن األش��ياء لن تظل هكذا س��هلة بال نهاية.
يج��ب أن تعم��ل على تأمي��ن نجاحك اآلن
حتى تقوي موقفك في المستقبل .تخلق
األنانية المشكالت دائماً .

ت��م الثالث��اء ع��رض منظوم��ة س��ينا
الروبوتي��ة من طراز ِف ِلكس ألول مرة في
مع��رض المنتج��ات ايراني��ة الصن��ع ف��ي
المق��ر الدائ��م للمع��ارض االيراني��ة ف��ي
العاصمة طهران.
ونق� ً
لا ع��ن القس��م العلم��ي والتقن��ي
لمكت��ب رئي��س الجمهوري��ة كان ه��ذا
الروب��وت نت��اج  15س��نة م��ن جه��ود
وأبحاث قام بها متخصصون في جامعة
طه��ران للعل��وم الطبي��ة وبالتحدي��د في
مرك��ز االبح��اث التقني��ة (بيوميديكال
والروبوت) التابع لهذه الجامعة.
ويتس��نى اإلس��تفادة م��ن ه��ذا الروبوت
الطبي��ب للقيام بعمليات جراحية (على
حيوانات) في الحفرة البطنية والقفص
الصدري عن طريق التحكم عن بُعد.

كش��فت دراس��ة علمي��ة أجري��ت ف��ي بريطاني��ا أن أح��د مكونات قط��رات العي��ن الخاصة
بعالج أمراض الشبكية ،يمكن أن يستخدم كوسيلة فعالة في عالج سرطان الدم.
ونش��ر العلم��اء نتائج دراس��تهم ف��ي مجل��ة « .»Nature Communicationsوجاء فيها أن
مركب قطرات العين المعروف بـ « »SPHINX31الذي يس��تخدم عادة في عالج أمراض
شبكية العين ،يمكنه كبح نشاط جين يسبب نشاط وتكاثر الخاليا السرطانية.
واختب��رت فعالي��ة ه��ذا المرك��ب على الفئ��ران المخبري��ة التي حقنت بخاليا س��رطان
ال��دم ،وم��ن ث��م عولج��ت بمرك��ب « .»SPHINX31ويش��ير العلم��اء إل��ى أن نم��و وتكاث��ر
الخاليا السرطانية أصبح بطيئا دون أن يالحظوا أي أعراض جانبية له .ووفقا للعلماء،
فإن «هذا االكتشاف يعطينا إمكانية لتطوير الطرق المستخدمة في عالج سرطان
الدم النخاعي الحاد ،وقد يصبح األساس في عالج أنواع السرطان األخرى».

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة
وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد ،فال
تيأس وأعثر على بدائل .تساءل أيضاً إلى أي
درجة ستأثر تلك المشاكل سلبياً عليك
ش��خصياً .م��ن األفض��ل االنتظار والس��ماح
ب��أن تج��د المش��اكل طريقه��ا إل��ى الح��ل
بمفردها .الحياة ليست منافسة – ال يجب
أن تحارب جاهداً لكي تفوز.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

خصص الفترة القادمة إلعادة االتصال
بأفراد عائلتك ،فانغماسك ومشاركتك
ف��ي ح��وارات م��ع أف��راد العائل��ة س��يلقى
استحس��انا وترحاب��ا ح��ارا م��ن الجمي��ع .اذا
كان هن��اك أي خالف��ات عائلي��ة ل��م تـ�ُ�حل
بع��د ،فهناك تنبؤ بأن اآلن هو الوقت األمثل
للتوفي��ق وحس��م األم��ور .لق��د ح��ان الوق��ت
لمواجهة األمور مباشر ًة دون تأجيل.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

س��وف تحص��ل عل��ى الس��كينة والصفاء
الذهن��ي الل��ذان طالم��ا بحث��ت عنهم��ا .من
خ�لال تل��ك الق��وة الداخلي��ة ،فأن��ك تنبع
من��ك الثق��ة والنزاهة .س��وف يطلب منك
أصدق��اؤك المقرب��ون أو زم�لاؤك بالعم��ل
المس��اعدة والع��ون ،ف�لا تتأخ��ر ع��ن تقدي��م
المس��اعدة قدر اإلم��كان ،دون االنش��غال عن
سعيك لتحقيق أهدافك.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

اس��تفد إل��ى أقص��ى درج��ة م��ن جمي��ع
ْخل روح �اً جديدة إلى أفكارك
الف��رص ل ُتد ِ
وخطط��ك .الحدي��ث م��ع األصدق��اء أو
الزم�لاء وتغيي��ر نظرت��ك الخارجي��ة
لألم��ور ق��د يك��ون مفي��داً .ك��ن منفتح �اً
للتج��ارب واألف��كار الجدي��دة الت��ي ُت َق��دم
ل��ك ،ولك��ن ال تنق��اد بعي��داً ع��ن مس��ارك
األصلي .يجب أن تظل صادقاً مع ذاتك.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

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 أثر م��ن 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.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

روح الفري��ق الت��ي تتمتع بها واضحة
الي��وم ألن��ك تض��ع االحتياج��ات أو ًال،
وهذا ما يالحظه زمالؤك .إذا اس��تمريت
هكذا ،فسوف يعتبرونك القوة الدافعة.
اعتن بأسرتك أيضاً ،فاآلن وقت مناسب
لح��ل النزاع��ات ،وس��وف يس��هل علي��ك
البدء في ذلك أيضاً .قد يكون االتصال
باألسرة مفيداً لصحتك.
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وخ�لال حف��ل إزاح��ة الس��تار ع��ن ه��ذه
المنظوم��ة ق��دم المدي��ر التنفي��ذي
لش��ركة «ن��وآوران الروبوتي��ة الطبي��ة»
عل��ي رض��ا مي��ر باق��ري تفاصي��ل ع��ن
الروب��وت ال��ذي ينقس��م ال��ى روب��وت

يُعا ِل��ج ع��ن بع��د وروب��وت يحض��ر عن��د
س��رير المريض ويق��وم باج��راء العملية
الجراحية.
ويتس��نى توظي��ف ه��ذه المنظوم��ة
العالجي��ة حتى عب��ر االنترنت بواس��طة
التحك��م ع��ن بع��د ،حت��ى لوكان��ت
العملي��ة الجراحي��ة ُتج � َري ف��ي س��فينة
داخل محيط.
وتس��مح ه��ذه المنظوم��ة تحري��ك
الس��رير والمري��ض المعا َل��ج حي��ن
القي��ام بالعملي��ة الجراحي��ة وتبل��غ
تكلف��ة إع��داد ه��ذه المنظوم��ة مقارن��ة
بمثيالته��ا األمريكي��ة نص��ف التكالي��ف
م��ن العمل��ة الصعب��ة .واُقي��م ه��ذا
المعرض الس��ادس للمنتج��ات االيرانية
ف��ي قط��اع األجه��زة والم��واد المخبري��ة
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بالتزام��ن م��ع المع��رض التاس��ع عش��ر
للمنتج��ات والمنج��زات ذات الصل��ة
باألبح��اث والتقنية وفن التس��ويق الذي
يق��ام حالي �اً في طهران م��ن  24حتى 27
كانون االول/ديسمبر .2018
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

تعتق��د الي��وم أن العلم ي��دور حولك،
ولك��ن م��ن ه��م حول��ك ي��رون األم��ور
بطريق��ة مختلفة ،فال تتعجب إن أصبت
بخيبة أمل .اخفض من توقعاتك قلي ًال
وفكر في احتياجات اآلخرين ،وإال فسوف
تخلق أعدا ًء نتيجة لهذا السلوك األناني،
وس��وف يتحاش��ى أصدق��اؤك وعائلت��ك
التعامل معك بشكل ملحوظ.

عرض أول روبوت ايراني مخصص إلجراء عمليات جراحية

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
سوف يتعرض عملك لالختبار اليوم،
ولك��ن ال داع��ي للتوت��ر إذا كنت ق��ادراً على
إظهار المعرفة السليمة .س ُتختبر أيضاً في
حيات��ك الخاصة ،وف��ي هذه الحالة ،يجب
علي��ك الدف��اع عن وجهة نظ��رك .ال تفقد
تركي��زك عل��ى اله��دف الحقيق��ي ،حت��ى
م��ع وج��وب اتخاذ ق��رارات صعب��ة .يمكنك
التغلب على أي مشكلة صحية بالراحة.

نف��س المختب��ر ،إذ تالش��ت الخالي��ا
السرطانية في أجسامها بمقدار ثالثة
أضع��اف مقارن��ة بالفئ��ران المصاب��ة
به��ذا ال��داء والمعالج��ة بالطريق��ة
العادية.
وتتمت��ع جامع��ة ارومي��ة ب 11كلي��ة
�ال وخمس��ة مراكز
ومرك��ز تعلي��م ع� ٍ
أبح��اث ومتح��ف للتاري��خ الطبيع��ي
ومركز دراسي وخدمي ومركز تعليم
اللغ��ة ومراك��ز تعليم ع��ن بعد ،يدرس
فيها  17الف طالب وطالبة على فترات
صباحية ومسائية.

اكتشاف مادة في قطرات أمراض شبكية العني تعالج سرطان الدم

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
السرطان

ق��ال مدي��ر مرك��ز أبح��اث التقني��ة
الحيوية التابع لجامعة اورمية (شمال
غ��رب) «نوروز دلي��رج»ّ :
إن عملية انتاج
مصل نانوي مضاد لسرطان الثدي في
مختبر بجامعة ارومية تمت بنجاح.
وأض��اف دلي��رج ب� ّ
�أن ه��ذا المص��ل
النان��وي يثي��ر النظ��ام التحصين��ي
واألمان��ي للجس��م ض��د الخالي��ا
السرطانية في مرحلته االولى.
ونجح��ت العملي��ة الثاني��ة له��ذا
اإلختب��ار عل��ى مجموع��ة فئ��ران
ع ّرضوه��ا لم��رض س��رطان الث��دي في

جلد السمك عالج «سحري» للحروق

1

22حزيران  21 -متوز
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افقياً:

عمودياً

 -1ارخبي��ل إس��باني ذات��ي الحك��م
يشتهر بسياحته الناشطة.
 -2فيلسوف يوناني كبير  -خوف.
 -3مهذب  -شريعة.
 -4والدة  -اسم إشارة.
 -5عاصمة آسيوية  -عملة آسيوية.
 -6وال��د  -خال��ص كل ش��يء -
اشتاق.
 -7قطع  -عاصمة جزر بهاما.
 -8مباالة  -أرشد.
 -9أنبوب من جلد.

 -1عاصم��ة آس��يوية تجمع بين
المناط��ق الريفي��ة والحضري��ة
وتشتهر بمساحاتها الخضراء.
 -2كنية  -اخترع.
 -3حقل نفط كويتي  -نظم.
 -4للنفي  -انحناء.
 -5يرن  -دولة عربية.
 -6ضرر  -انطباع.
 -7عاصمة أوروبية  -شعور.
 -8فضاء  -يصيح.
 -9نه��ر هام في ش��مال فرنس��ا -
دخل.

كلمة السر من تسعة حروف :دولة آسيوية
أرميني��ا -أرم��ادا -أزل -المه��دي -الرش��يد -اب��ن زي��دون -بولوني��ا -ح��وت-
ديج��ون -دراخم��ا -رم��ز -روزي -زواي��ة -س��انتاكروز -س��رور -ش��وران -ش��بل-
صنع��اء -طوكي��و -عب��اس -عق��د -فاليت��ا -ق��ش -كولومبي��ا -كت��اب-
كليمنص��و -كريك��ور -ل��وار -لحام -لبنان -لويزيانا -لي��ث -لعب -منغوليا-
معن -مخ -مارن -منظار -نادر -نش -نيومكسيكو -هز -هيث -هدى -هناديأآ.
حل العدد السابق لكلمة السر :هاندل
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:هن��ري ب��ركات  - 2أدي��ب  -دلي��ل  - 3لمعان  -يرث  - 4ابو تمام - 5
وزن  -عاند  - 6شل  -ج ج  - 7االمتياز  - 8فارس  -حربي  - 9خلب  -حلوان .
عمودياً - 1 :هال روش  -فخ  - 2ندم  -زلزال  - 3ريعان  -أرب  - 4يباب  -تيس
 - 5نوع  - 6رد  -تاج محل  - 7كليمنجارو  - 8إيراد  -لبى  - 9تلثم  -عاين.

