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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6039

 15نوع ًا من العصائر تخلصك من احتقان الحلق تمام ًا
م��ع االنتق��ال م��ا بي��ن الفص��ول ،وازدي��اد
ب��رودة الش��تاء ،ع��ادة ما نعاني من ن��زالت البرد
واألنفلون��زا الت��ي ربم��ا يصاحبه��ا احتق��ان
بالحل��ق ،م��ا ق��د يتس��بب بارتف��اع درج��ة حرارة
الجس��م .وف��ي األغل��ب نس��ارع إل��ى الطبي��ب
التخاذ الالزم في محاولة لمقاومة المرض.
وم��ع ذلك ف��إن هناك العديد م��ن العالجات
المنزلي��ة الت��ي ق��د تس��اعدنا ف��ي التغل��ب على
التهاب الحلق والقضاء عليه بطريقة طبيعية
وباستخدام مكونات موجودة في كل منزل.
وعل��ى ذم��ة موق��ع «بولدس��كاي» ،المعن��ي
بالشؤون الصحية ،هناك  15نوعاً من العصائر
الت��ي تك��ون مفي��دة ج��داً ف��ي حال��ة اإلصاب��ة
بالته��اب الحل��ق والت��ي يمك��ن أن تقض��ي عليه
ف��ي غض��ون  3أي��ام عل��ى األكث��ر .لك��ن يج��ب
التأك��د م��ن ع��دم اس��تخدام الم��اء الب��ارد أو
الحلي��ب الب��ارد أو الثلج أثناء إع��داد العصائر،
حتى ال تفاقم االلتهاب .ومن هذه العصائر:
عصي��ر الليم��ون :ه��و م��ن أفض��ل العصائ��رالمفي��دة لح��االت احتق��ان الحل��ق ،خاص��ة إذا
تناولت��ه دافئ �اً ،فه��و يه��دئ االلته��اب ويخفف��ه
تدريجي �اً كم��ا يخف��ف األل��م المصاح��ب
لالحتقان.
عصي��ر الزنجبي��ل :الزنجبي��ل يتمي��زبخصائص��ه المض��ادة للبكتيري��ا ،مم��ا يقض��ي
على أي عدوى بمنطقة الحلق.

عصي��ر الجزر:عصي��ر الجزر غني بفيتامين« ،»Cوالذي يساعد في القضاء على أي عدوى
بالحل��ق .ويكف��ي احتس��اء ك��وب واح��د م��ن
عصي��ر الج��زر يومياً لمدة  3أي��ام للقضاء على
االحتقان في الحلق تماماً.
عصي��ر الث��وم :الث��وم غن��ي بخصائص��هالدوائي��ة الق��ادرة عل��ى القض��اء عل��ى الع��دوى
والتخل��ص م��ن احتق��ان الحلق ف��ي الحال .و4
مالعق من عصير الثوم فقط قادرة على ذلك.
-عصي��ر ت��وت العلي��ق :م��ن المع��روف أن

عصي��ر ت��وت العلي��ق يعتب��ر م��ن أفض��ل أنواع
العصائ��ر الت��ي تخف��ف م��ن آالم احتق��ان
الحلق وتقضي عليه.
عصير البرتق��ال :وبالطبع عصير البرتقاليق��وم بالقض��اء عل��ى الته��اب الحل��ق ف��ي وقت
قصير ،نظراً ألنه غني بفيتامين «.»C
عصير الصبار :يعطي عصير الصبار نتيجةرائعة في القضاء على احتقان الحلق.
عصي��ر الطماطم :يعتبر تناول كوبين منالطماط��م ،مضافاً لهما القليل من الملح ،من

سر بسيط يجعلك اكثر قوة
تش��عر دوم��ا بالخمول وع��دم القدرة
عل��ى أداء الكثير من المهام الموكلة
إليك ،يبدو أنك لم تدرك أن مفتاح
قوت��ك ونش��اطك يكم��ن ف��ي “س��ر
بسيط”.
ونش��رت ش��بكة “إن دي ت��ي ف��ي”
تقري��را يش��ير إل��ى أن ق��وة ونش��اط
الش��خص ،وجعل��ه بق��وة  40حص��ان،
يكمن في “سر بسيط”.
وأوضح��ت الش��بكة أن دراس��ة
أس��ترالية جدي��دة أعده��ا باحثون في
جامعة “سنترال كوينزالند” ،أن سر
نش��اط وق��وة الش��خص ،يكمن ف��ي إدراكه
م��دى فوائ��د التمرين��ات الرياضي��ة الت��ي
يقوم بها.
وأج��رى باحث��ون بجامع��ة س��نترال
كوينزالن��د مس��حا عل��ى  615ش��خصا
لمعرف��ة ق��در معرفته��م بمناف��ع النش��اط
الجس��ماني ومخاط��ر الكس��ل ،وه��و م��ا
وصفته بـ”السر البسيط” ذي األثر الكبير.
وتضم��ن المس��ح أيض��ا أس��ئلة لقي��اس
الوق��ت ال��ذي يمضونه في الس��ير أو القيام
بنش��اط خفي��ف مث��ل الس��باحة أو نش��اط
أكبر مثل ركوب الدراجات.
وكتب��ت كبي��رة الباحثي��ن في الدراس��ة
س��تيفاني س��كويب وزمالؤه��ا أن النش��اط
الجس��ماني المنتظ��م“ :يح��د م��ن خط��ر
الوف��اة ألي س��بب م��ن األس��باب بنس��بة
 ،%30وم��ن خط��ر اإلصابة بأم��راض مزمنة
خطي��رة مث��ل أم��راض القل��ب بنس��بة %35
وم��رض الس��كري م��ن الن��وع الثاني بنس��بة
 %42وسرطان القولون بنسبة .”%30
وكتب��وا أيض��ا “النش��اط الجس��ماني
المنتظ��م يزي��د أيض��ا م��ن متوس��ط العمر
ويحس��ن م��ن الحال��ة البدني��ة والصحي��ة
بشكل عام”.
واتف��ق كل من خضعوا للدراس��ة تقريبا
على أن النشاط الجسماني مفيد للصحة.
لك��ن المش��اركين تمكن��وا م��ن الربط بين

 14مرضا وتراجع النش��اط الجس��ماني من
بين  22مرضا يمكن أن يصاب اإلنسان بأي
منها عندما ال يمارس الرياضة كثيرا.
ول��م يس��تطع أغل��ب م��ن ش��اركوا ف��ي
الدراس��ة تقدي��ر المخاط��ر المتزاي��دة
لإلصاب��ة بأم��راض نتيج��ة ع��دم ممارس��ة
الرياضة على وجه الدقة.
ولم يتمكن أكثر من نصف المشاركين
م��ن معرفة أي قدر م��ن الرياضة يعود على
الجس��م بالنف��ع .إال أن الباحثي��ن توصل��وا
إل��ى أن��ه كلم��ا تمك��ن المش��اركون م��ن
الربط بش��كل صحيح بين بعض األمراض
وتراجع النش��اط الجس��ماني كانوا أكثر
نشاطا وممارسة للتمرينات.
وق��ال الباحث��ون في دراس��تهم إن مبادرات
تحس��ين الصحة ينبغي أن تهدف إلى زيادة
الوع��ي بأن��واع األم��راض المرتبط��ة بع��دم
ممارسة تمرينات رياضية.
إال أنه من نقاط القصور في الدراس��ة أن
نح��و ثالث��ة أرب��اع المش��اركين كانوا من
النس��اء وم��ن ث��م ل��م يتض��ح م��ا إذا كان��ت
النتائج تنطبق أيضا على الرجال.
وكتب��ت س��كويب ف��ي رس��الة بالبري��د
اإللكتروني لـ”رويترز هيلث”“ :جزء كبير
م��ن البالغي��ن األس��تراليين ال يمارس��ون
نش��اطا بشكل كاف… لهؤالء نقول إن أي
نش��اط جس��ماني أفضل من ال شيء وزيادة
النشاط الجسماني مفيدة للصحة”.

أفضل الطرق لعالج التهاب الحلق.
عصي��ر النعن��اع :يمت��از النعن��اع بخصائصهالدوائي��ة العدي��دة ،والت��ي تس��اعد ف��ي القضاء
عل��ى ع��دوى الحلق ،ويمكن إضاف��ة القليل من
الزبادي للعصير لطعم أفضل.
عصي��ر األنان��اس :يحت��وي األنان��اس عل��ىإنزي��م يس��مى «بروميالي��ن» ،وه��و يتمي��ز
بخصائص��ه المضادة لاللتهابات والتي تخفف
كثيراً من احتقان الحلق.
عصي��ر الكي��وي :يحت��وي الكي��وي عل��ىالبروتين��ات الت��ي تس��اعد ف��ي التخل��ص م��ن
الس��عال الج��اف .وهو م��ن العصائ��ر الطبيعية
الرائعة والمفيدة
عصير الموز :الموز غني بالبوتاس��يوم الذييع��د م��ن الم��واد الت��ي تعال��ج احتق��ان الحل��ق
بطريق��ة طبيعي��ة .فتن��اول م��وزة واح��دة يوميا
يقي من نزالت البرد والسعال بشكل عام.
عصي��ر البطيخ :يس��اعد عصير البطيخ فيالحف��اظ عل��ى رطوبة الجس��م ،كم��ا أن كوبا
م��ن عصير البطيخ الدافئ يحس��ن كثيراً من
احتقان الحلق ويعجل بشفائه تماماً.
عصي��ر المش��مش المجفف :ه��و من أفضلالعصائر للقضاء على احتقان الحلق.
عصير الفلفل األس��ود :إن كوبا من عصيرالفلفل األس��ود قد يكون له مفعول السحر في
القضاء على احتقان الحلق وقتل الجراثيم.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

تتمت��ع حالياً بلياقة بدني��ة جيدة جداً
وإمكانيات ذهنية حادة ،ويبدو أن كل شيء
تش��رع ف��ي القي��ام ب��ه س��يكون لصالح��ك
وال ش��يء يق��ف أمام��ك .قـ�ُ�م باس��تغالل
وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل في
مش��روع جديد رغبت منذ زمن في الش��روع
اعتن بكل شيء
به؛ فهذا هو الوقت األمثلِ .
ضروري إلنجاح مشروعك.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

هن��اك تنب��ؤ بق��دوم فت��رة اختب��ار هام��ة،
فتعام��ل معه��ا بتف��اؤل وث��ق ف��ي إمكاناتك
الذاتي��ة .ال تتأثر ب��آراء اآلخرين وال تجعلها
تحي��دك ع��ن معتقدات��ك وبد ًال م��ن ذلك،
اس��تخدم ه��ذه المواجه��ة إليج��اد م��ا يدعم
الحج��ج المؤي��دة لمواقف��ك .ق��د تكتش��ف
فرصة أو فرصتين لتحس��ين األمور .الكثير
من الحياة الرغدة قد يؤذي صحتك.

األسد

 22متوز  21 -آب

الكثي��ر م��ن الموضوع��ات ف��ي الوق��ت
الحال��ي ال تس��ير بالسالس��ة الت��ي خطط��ت
له��ا ،وربم��ا يجب عليك قبول األش��ياء التي
ال تستطيع تغييرها .ال تسمح لخيبة أملك
أن تمنعك من التقدم ،وركز على ما هو آت،
وحت��ى إن اس��تغرق األمر زمناً أطول ،فس��وف
تصل إلى هدفك باإلصرار والصبر .ال تقلل
من أية أعراض جسدية قد تحس بها.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

إذا كان��ت الش��كوك تس��اورك مؤخ��راً
وال تس��تطيع الوص��ول إل��ى أي��ة ق��رارات،
تس��تطيع اآلن رؤي��ة األش��ياء ف��ي ض��وء
أوض��ح .أنت تش��عر بالت��وازن الكافي الذي
يمكن��ك من حصاد الخير كنتيجة ألي
قرار تتخذه .أنت اآلن قادر أيضاً على رؤية
المش��كالت من منظور مختلف وقد تجد
حال وسطا يقبله جميع األطراف.

فوائد البردقوش لعالج العظام والحماية من الزهايمر

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

األم��ر ي��زداد صعوب��ة في العم��ل ،لذلك
يج��ب أن تقب��ل ع��روض المس��اعدة م��ن
زمالئ��ك حتى يقل جب��ل العمل الذي يقبع
أمامك تدريجياً إلى أن يصبح مهاماً يمكن
التعام��ل معه��ا .تتس��م حيات��ك الخاص��ة
بع��دد م��ن النزاع��ات .ال ت��دع األمر يصيبك
باإلحب��اط ،حت��ى وإن واجه��ت األس��وأ اليوم.
الحل يأتي من الداخل في بعض األحيان.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

الي��وم يمكنك تحفيز م��ن هم حولك،
ولك��ن ال تهم��ل احتياجات��ك الخاص��ة ألن
أهداف��ك اآلن أصبح��ت أوضح عن ذي قبل.
أس��لوبك النش��ط مع��د لم��ن ه��م حول��ك
ويلحظ��ه اآلخ��رون .ال يوج��د س��بب يمن��ع
االحتفال بأفكارك واالستمتاع بوقتك ،لكن
ال ت��دع ه��ذا يتح��ول إل��ى الوض��ع الطبيعي.
أنت تشعر بالصحة في الوقت الحالي.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

ف��ي الوقت الحال��ي ،أنت تعمل بصورة
جي��دة من خ�لال الفريق ،وأنت مس��تمتع
بذل��ك أيض �اً .حاف��ظ عل��ى بيئ��ة العمل
ّ
الخلقة هذه ألن ك ًل منكم سوف يحقق
أهدافه الشخصية أسرع إذا تكاتفتم معاً.
حت��ى ف��ي حيات��ك الش��خصية فس��وف
تشعر أكثر بالراحة في مجموعة عما إذا
كنت وحدك .انتظر قلي ًال.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

يس��هل الوث��وق ف��ي كل م��ا تم��ت تجربت��ه
وإثبات��ه ،ولك��ن هك��ذا أيض �اً تص��دأ األش��ياء.
ح��اول اكتش��اف مداخ��ل جدي��دة لتحقي��ق
النج��اح .ه��ؤالء الذي��ن يحيط��ون ب��ك
س��وف يتفاعل��ون بإيجابي��ة وس��وف يعرض��ون
المساعدة في حالة وجود بداية جديدة .تقبل
ه��ذه المس��اعدة بكياس��ة ألن��ه باس��تطاعتك
تعلم الكثير من خبرات اآلخرين.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

الي��وم ،مهارات��ك التنظيمي��ة
واالجتماعي��ة قوية على غير العادة ،فيجب
أن تس��تغل ذل��ك للس��يطرة عل��ى األم��ور.
س��وف تنج��ح ف��ي العم��ل وخارج��ه ،وحت��ى
ف��ي حيات��ك الش��خصية ،س��وف ينت��ج عن
نظرتك الدافئة لألمور الكثير من الفوائد.
س��وف يق��درك الن��اس ويعاملون��ك بمودة.
فكر في إعادة بعض من هذه األمور.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

اس��تعد ل��كل م��ا ه��و غي��ر متوق��ع،
فالمفاجآت الس��ارة في انتظارك .فوق ذلك،
شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك،
ولك��ن ال تجع��ل توقعات��ك ترتف��ع أكثر من
ال�لازم ،وك��ن ش��كوراً عل��ى كل م��ا تتلق��اه.
س��وف يتفاع��ل األصدق��اء مع��ك بإيجابي��ة،
وسوف يقدرك الشركاء المحتملون وسوف
يتأثرون بالطريقة البراقة التي تتعامل بها.
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البردق��وش م��ن النبات��ات ذات الرائح��ة
الممي��زة ،والطع��م المثي��ر ،ويحت��وي
ه��ذا النب��ات عل��ى العدي��د م��ن العناص��ر
الغذائي��ة الهام��ة لصحة جس��م اإلنس��ان،
كمض��ادات األكس��دة والفيتامين��ات
الت��ي تم��د الجس��م بالكثي��ر والكثي��ر
م��ن العناص��ر الغذائي��ة الهام��ة لصح��ة
اإلنس��ان .وخ�لال ه��ذا التقري��ر المنش��ور
عب��ر موق��ع « ،»organicfactsس��نتعرف
عل��ى أفض��ل الفوائ��د واألض��رار الناتج��ة
عن تناول البردقوش ،ومنها:
يعم��ل مش��روب البردق��وش أو الزي��تالخ��اص ب��ه بتس��كين أل��م بالعظ��ام
والمفاص��ل ،ول��ذا عند الش��عور بألم فيها
إده��ن م��كان األل��م بالزيت ،أم��ا إذا كنت
تعان��ي م��ن ص��داع أو ماش��ابه ذل��ك،
فعلي��ك تن��اول مش��روب البردق��وش
المحلى بملعقة من العسل األبيض.
يح��د م��ن اإلصاب��ة بمش��اكل ف��يالمع��دة أو األمع��اء ،ول��ذا تن��اول  2ك��وب
من البردقوش يوميا يحد من ذلك.
ه��ل تعل��م أن تناول��ك لمش��روبالبردق��وش يعمل عل��ى الحد من اإلصابة
باألمراض الش��توية والمناعية ،كنزالت
البرد ،والحصب��ة واألنفلونزا ،ولذا أكثر
منه أثناء فصل الشتاء.
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يقل��ل ف��رص اإلصاب��ة بالتس��ممالغذائ��ي ،ألن البردق��وش من المش��روبات
الت��ي تعم��ل عل��ى تطهير الجس��م ،والحد
من تراكم السموم داخله.
يقل��ل ف��رص اإلصاب��ة بالزهايمر ،فهوم��ن المش��روبات الت��ي تزي��د م��ن ق��درات
المخ ،وتعمل على تنشيط جميع خالياه.
يزي��د البردق��وش م��ن تحس��ين عملي��ةالهض��م ،والح��د م��ن اإلصاب��ة بعس��ر
الهضم ،مشاكل البطن.
م��در للب��ول ،البردق��وش يعم��ل عل��ىإخراج السموم من الجسم بكل أشكاله.
يس��اعد على ضبط نس��بة ضغط الدمفي الجسم ،ويحد من ارتفاعه.
التخل��ص م��ن ال��وزن الزائ��د ألن��ه م��نالمشروبات التي تعمل على زيادة حرق الدهون.
يحس��ن الم��زاج ،تن��اول كوب��ا م��نالبردق��وش يس��اهم بش��كل كبي��ر ف��ي
الحصول على حالة نفسية جيدة ،والحد
من االكتئاب.
يس��اهم ف��ي تنظي��م نس��بة الس��ر ف��يالدم ،والحد من ارتفاع نسبته.
ومن أضرار البردقوش هو الشعور والرغبة
الملح��ة ف��ي الن��وم ،ألن��ه م��ن المش��روبات
التي تش��عرك بالراحة واالرتخاء ،وهذا هو
السبب وراء الشعور بالنوم.
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

اذا فش��لت ف��ي ش��يء ،ف�لا تش��ك في
قدرات��ك ،فم��ن المحتم��ل أن الظ��روف
الخارجي��ة لعب��ت دوراً ف��ي ذلك .اقتصد
م��ن طاقات��ك قلي�ل ًا ودع األم��ور تأخ��ذ
مجراه��ا .س��وف تتع��رض لمواقف تفتح
أمامك أبواب لفرص جديدة ،وفي تلك
اللحظة ،ستدرك أن الوقت حان وعليك
تعبئة كل قواك وجميع طاقاتك.

حق��ق علم��اء ايراني��ون انج��ازا علمي��ا
باه��را بحصوله��م عل��ى المرتب��ة
األول��ى ف��ي الرياضي��ات التطبيقي��ة
ف��ي منطق��ة غ��رب آس��يا .واس��تنادا ال��ى
نظ��ام التصنيف «س��ايمكو» فقد تبوأت
اي��ران المرتب��ة االول��ى ف��ي الرياضي��ات
التطبيقي��ة عل��ى مس��توى دول غ��رب

آس��يا ،والمرتب��ة الس��ابعة عش��رة عل��ى
مس��توى دول العال��م .وف��ي تاريخ العلوم
االسالمية ،تعتبر العلوم األساسية ومن
ضمنه��ا الرياضي��ات ذات أهمية خاصة.
باالضافة الى ذلك ،تستثمر الجامعات
ف��ي ال��دول المتقدم��ة والنامي��ة بش��كل
كبير في تطوير علم الرياضيات.

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
م��ن المحتم��ل ظهور أزم��ات عن قريب،
فح��اول أن ال تفق��د مزاج��ك وأعصابك.
اذا حافظ��ت على رابطة جأش��ك ،وواجهت
الجمع��ةاث غي��ر الس��ارة والقالق��ل الت��ي
تثيرها ،فلن تدوم كثيراً ولن تسبب خسائر
مهم��ة .اعتن��ي بصحت��ك .يج��ب علي��ك
التركي��ز فيما تحاول تحقيق��ه واألهداف
التي تحارب من أجلها.

السرطان

ايران تتبوأ املرتبة األولى في الرياضيات التطبيقية ملنطقة غرب آسيا

الرضاعة.
أع��راض التهاب الجيوب األنفية غالباً ما
تتض��ح ف��ي غضون بضع��ة أس��ابيع (التهاب
الجي��وب األنفي��ة الح��اد) ،عل��ى الرغ��م من
أنها يمكن أن تس��تمر ثالثة أش��هر أو أكثر
(التهاب الجيوب األنفية المزمن).
سيش��عر معظ��م المصابي��ن بالته��اب
الجي��وب األنفية بتحس��ن خالل أس��بوعين
أو ثالث��ة أس��ابيع ويمكنه��م االعتن��اء
بأنفسهم في المنزل.
يمكن��ك المس��اعدة ف��ي تخفي��ف
األع��راض م��ن خالل:تن��اول مس��كنات
األل��م الت��ي ال تس��تلزم وصف��ة طبي��ة ،مث��ل
الباراس��يتامول أو األيبوبروفين باستخدام
مض��ادات االحتق��ان األنفي��ة ،ال ينبغ��ي أن
تس��تخدم هذه ألكثر من أس��بوع ،ألن هذا
قد يزيد األمور س��وءاً وضع كمادات دافئة
على الوج��ه ،تنظيف داخل األنف بمحلول
الملح بانتظام.
إذا ل��م تتحس��ن األع��راض أو ت��زداد
س��وءاً ،ق��د يص��ف ل��ك الطبي��ب الممارس
الع��ام مض��ادات حيوي��ة أو رذاذ أو قط��رات
كورتيزون .وإذا لم تتحس��ن األعراض بعد
تجرب��ة ه��ذه العالجات ،فق��د تتم إحالتك
إل��ى أخصائ��ي األن��ف واألذن والحنج��رة
إلج��راء عملية جراحية لتحس��ين تصريف
الجيوب األنفية.
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استنادا الى نظام التصنيف «سايمكو»

أعراض التهاب الجيوب األنفية وعالجها
الته��اب الجيوب األنفية هو حالة ش��ائعة
لكثي��ر م��ن األش��خاص وع��اد ًة م��ا تح��دث
بس��بب عدوى فيروس��ية وتتحسن غالباً في
غضون أسبوعين أو ثالثة أسابيع.
ووفق �اً للموق��ع الطب��ي البريطان��ي،
“ ،”nhsinformأوض��ح الباحث��ون أن
الجي��وب األنفي��ة ه��ي عب��ارة ع��ن تجاوي��ف
صغيرة مملوءة بالهواء خلف عظام األنف،
وع��اد ًة م��ا تص��رف المخ��اط النات��ج ع��ن
الجي��وب األنفي��ة ف��ي األنف��ك م��ن خ�لال
قن��وات صغي��رة ،وعن��د االلته��اب يتم حظر
هذه القنوات.
ع��ادة ما يح��دث التهاب الجي��وب األنفية
بعد ع��دوى الجهاز التنفس��ي العلوي ،مثل
الب��رد ،وتش��مل أع��راض الته��اب الجي��وب
األنفية:
إفرازات خضراء أوصفراء من األنف.انسداد األنف.األلم حول الخد أو العينين أو الجبين. درجة حرارة عالية (حمى) من  38درجةأو أكثر.
وجع األسنان.شعور أقل بالرائحة.رائحة الفم الكريهة.ق��د يك��ون األطف��ال المصاب��ون بالته��اب
الجي��وب األنفي��ة س��ريعي الغض��ب
ويتنفسون من خالل فمهم ويصعب عليهم

8

5
6
7
8
9

افقياً:

عمودياً

-1ش��اعر وفيلس��وف أندلس��ي م��ن
-1كيميائ��ي عرب��ي كبي��ر أطل��ق
علي��ه لق��ب «ش��يخ الكيميائيي��ن آثاره «رسالة في السياسة».
-2مدخل -متحف مدريد الوطني.
المسلمين».
-3من الورود -ذهب.
-2شجاع -دمر.
َّ
-4لذ الشيء وطاب -أئتمن.
-3مصباح -يقرع الباب.
-5دع��م -مدين��ة اس��تراتيجية ف��ي
-4مرفأ أردني على البحر األحمر.
إيران.
-5دولة عربية -متشابهان.
-6متشابهان -التهب.
-6سقط -تشييع.
-7ممثلة مصرية قديرة.
-7الحق -ضد شجاع.
-8آلة -حرف جر.
-8يالعب -يتبع.
-9تط��ور» معكوس��ة» -بل��دة ف��ي
-9إفشاء السر -ساحة.
فلسطين.

كلمة السر من ثمانیة حروف :مدینة ألمانية
اكوادور -انجلينا -البحرين -أريحا -الس��ودان -بايرون -بريس��تول -بلزاك-
باس��تور -بوت��و -تون��س -تش��ارلز -جائزة -حظ  -حبق  -خن��ادق  -دبلن  -دكار
 ذهب  -روزنامه  -رجاء  -رامبو  -زنود  -زاهر  -سهيل  -سماعة  -شق  -صور -صك  -صلح  -طبع  -فلورنسا  -فم  -فرح  -فيروز  -قنصل  -كف  -كاميرا -
كارلوس  -كاميرون  -ليسوتو  -مانيال  -موسكو  -مجد  -نيودلهي  -نابولي.
حل العدد السابق لكلمة السر :اندونيسيا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:البلي��ار  -2س��قراد -وج��ل  -3لب��ق -نام��وس  -4أم -ذا  -5ماني�لا -ي��ن
 -6أب -لب -حن  -7ناساو  -8اكتراث -دل  -9درب -نربيج.
عمودياً-1:إسالم آباد  -2لقب -ابتكر  -3برقان -رتب  -4ال -ميل  -5يطن -لبنان
 -6أذي -أثر  -7روما -حس  -8جو -ينادي  -9السين -ولج.

