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جامعة فردوسي االيرانية توقع مذكرة تفاهم مع جامعات العراق وسلطنة عمان

ايران تتبوأ املرتبة الرابعة عامليا في تكنولوجيا النانو في 2018

الشمسية وطاقة الرياح.
ونص��ت مذك��رة التفاه��م بي��ن جامع��ة
فردوس��ي وجامع��ة «خلي��ج» العماني��ة عل��ى
اس��تثمار جامع��ة فردوس��ي ف��ي بن��اء مدين��ة
نانو في مدينة مس��قط العمانية واستخدام
المعرف��ة ف��ي مج��ال تكنولوجي��ا النان��و
ف��ي جامع��ة فردوس��ي وتقدي��م منتج��ات
تكنولوجي��ا النان��و م��ن قب��ل الوح��دات
التكنولوجي��ة ف��ي جامع��ة فردوس��ي ال��ى
مدينة نانو العمانية.
واحتل��ت جامع��ة فردوس��ي ف��ي مش��هد
المرتبة الثالثة بين الجامعات الش��املة في
البالد بعد جامعتي طهران واعداد المدرس،
حي��ث يتلق��ى  24أل��ف طال��ب تحصيالته��م
العلمي��ة ف��ي تخصص��ات مختلف��ة ،وتعتب��ر
أكب��ر مرك��ز علم��ي وبحث��ي وتقن��ي ف��ي
محافظة خراسان رضوي.

وقع��ت جامع��ة فردوس��ي في مدينة مش��هد
المقدس��ة (ش��مال ش��رقي الب�لاد) مذك��رة
تفاه��م للتع��اون العلم��ي والتكنولوج��ي م��ع
جامعت��ي «العمي��د والكفي��ل» ف��ي الع��راق
وجامعة «خليج» في سلطنة عمان.
وأفادت جامعة فردوس��ي في مش��هد األحد
أن��ه ت��م التوقي��ع عل��ى المذك��رة ،إث��ر زي��ارة
وف��د م��ن جامع��ة «خلي��ج» بس��لطنة عم��ان
وجامعت��ي «العمي��د والكفي��ل» ف��ي الع��راق
لألقس��ام المختلف��ة لالط�لاع عل��ى ق��درات
جامعة فردوسي.
وم��ن بي��ن األه��داف المنص��وص عليه��ا
ف��ي اتفاقي��ة التع��اون بي��ن جامع��ة مش��هد
والجامع��ات العراقي��ة ،تب��ادل الط�لاب
واألس��اتذة ،وتطوي��ر دورات الدراس��ات العليا
وتعلي��م اللغة الفارس��ية والتعاون في مجال
الطاق��ات الجدي��دة بم��ا ف��ي ذل��ك الطاق��ة

تبوأت الجمهورية االس�لامية االيرانية
المرتبة الرابعة عالميا في نشر المقاالت
واالبحاث العلمي��ة الخاصة بتكنولوجيا
النانو في . 2018
واحتفظ��ت اي��ران بالمرتب��ة الرابع��ة
عالمي �اً ف��ي ع��ام  ،2018كم��ا كانت في
ع��ام  ،2017بعد الصي��ن واميركا والهند
في عدد االبحاث الخاصة بتقنية النانو،
كم��ا ان عل��وم الكيمي��اء والفيزي��اء
والكومبوزاي��ت ح��ازت عل��ى المرات��ب
الرئيسية في ابحاث هذه التقنية.
وتستخدم  StatNanoمنهجيات علمية
الس��تخراج ونش��ر إحص��اءات ومعلوم��ات
تقني��ة النان��و منذ عام  ،2010وهي الهيئة
المرجعي��ة للباحثي��ن وصانعي سياس��ات
ه��ذه التقني��ة ف��ي العال��م .كم��ا يت��م
اقتب��اس إحصائي��ات مق��االت ال �ـ Nano
على أس��اس ش��هري باس��تخدام اس��تعالم
بحث خ��اص بـ  Web of Scienceلجميع

من السمنة إلى السرطان ..أخطر ما يسببه «الجلوس الطويل»
يعتبر الجلوس من أمراض العصر ،وهو يبدأ من الجلوس
عل��ى مائ��دة اإلفط��ار ف��ي المن��زل صباح��ا ،ث��م عل��ى مقاعد
الس��يارة أو المركب��ة عموما ،م��رورا بالجلوس على المكتب
ف��ي العم��ل ،وبع��د االنته��اء م��ن العم��ل ،الع��ودة إل��ى مقاعد
الس��يارة ث��م عل��ى األريكة ف��ي المس��اء بالبيت ،قب��ل الذهاب
إلى النوم.
هذه الرحلة والتنقل بين المقاعد صارت عادة شبه يومية،
ن��ادرا م��ا تتخلله��ا حركات أخ��رى كالمش��ي أو الرياضة أو
غير ذلك.
ول��و حس��بنا ع��دد الس��اعات الت��ي يقضيه��ا معظمن��ا ف��ي
الجل��وس يومي��ا لبلغ��ت ف��ي المتوس��ط حوال��ى  15س��اعة،
بحس��ب إحدى الدراس��ات ،التي كشفت أنه قد يلحق المرء
بسببها العديد من األمراض.
وارتب��ط الجل��وس عل��ى الكرس��ي أو األريك��ة بأم��راض عدة
يمك��ن الق��ول إنها مه��ددة للحياة ،وبكلمات أخ��رى قد تؤدي
إل��ى الوف��اة ف��ي نهاي��ة المطاف ،مث��ل تجلط ال��دم وأمراض
الكب��د غي��ر الكحولي��ة وأم��راض القل��ب باإلضاف��ة إل��ى
السرطان.
وق��د ينج��م ع��ن الجل��وس الطوي��ل أيض��ا أم��راض أخ��رى
تصيب الدماغ ،مثلما كش��فت دراس��ة نش��رت في أبريل عام

 2018وبين��ت أن هن��اك صل��ة بي��ن س��لوك الجل��وس وترق��ق
مناطق في الدماغ تعتبر مهمة في تشكل الذاكرة.
ويقول أستاذ علم أمراض القلب في معهد التأهيل الطبي
التاب��ع للجامعة الصحية ف��ي تورنتو بكندا ،ديفيد ألتر ،إنه
حتى لو استبعدنا السمنة ومخاطرها هناك تأثيرات أخرى
لقل��ة الحرك��ة والجل��وس الطويل ،مثل ع��دم حرق الدهون
والسكر واستجابة الجسم لإلنسولين ،وهذا كله يؤدي إلى
ارتفاع الكوليسترول وما يترتب عليه من أمراض ونتائج.

وفي تجربة أجريت على مجموعة من الموظفين الش��باب
الذي��ن يتمتع��ون بصح��ة جي��دة ،ويقطعون حوال��ي  10آالف
خط��وة على األق��ل ،طلب منهم تقليل ع��دد الخطوات 1500
خطوة يوميا.
واكتش��ف الباحث��ون القائم��ون على التجرب��ة ،من معهد
الكهول��ة واألم��راض المزمن��ة ف��ي ليفرب��ول ،أن��ه خ�لال
أس��بوعين ،ب��دأت تظهر عل��ى هؤالء الموظفين الش��باب آثار
الس��منة بس��بب زي��ادة الده��ون في الجس��م وانخف��اض إفراز
اإلنسولين وتجمع الدهون في الكبد.
وبحس��ب الباحثين ،فإن األمر يتعل��ق بالجلوس المترافق
م��ع تراج��ع الحرك��ة ،بحس��ب مقال��ة نش��رت ف��ي موق��ع
«الوقاية».
وبحس��ب دراس��ات أخ��رى ،ف��إن الجل��وس الطوي��ل يع��رض
الم��رء إل��ى نحو  35ظ��رف خطير ،وذل��ك ألن الحركة هي
المفت��اح الرئيس��ي للبروتينات المنظمة للجس��م والجينات
واألنضمة الحيوية األخرى في الجسم.
وأه��م األم��راض الت��ي يمك��ن أن تفت��ك بالجس��م ج��راء
الجل��وس الطوي��ل ،اإلحب��اط والقلق ،وآالم الرقب��ة والظهر،
والس��رطان والسمنة والسكري واضطرابات القلب ،وهشاشة
العظام ،وتجلط الدم.

برودة الطقس ليست سبب ًا في تناول املزيد من الطعام

ايران تحوز تقنية تصنیع عقار بوسولفان املضاد للسرطان

ف��ي ظ��ل وج��ود فص��ل الش��تاء،
وب��رودة الطق��س القاس��ية ،وط��ول
س��اعات اللي��ل ،يذه��ب الكثي��ر من��ا
إل��ى المطب��خ ويق��وم بفت��ح الثالجة
وتن��اول كميات كبيرة من الطعام،
خاص��ة ف��ي اللي��ل ،وهذا يتس��بب في
زي��ادة ال��وزن بش��كل كبي��ر ،ولك��ن
للطب رأى آخر وهو أنه ليس��ت برودة
الطق��س ه��ي الس��بب ف��ي ذل��ك ،بل
هن��اك بع��ض أس��باب مؤدي��ة لتن��اول
كمي��ات كبي��رة م��ن الطع��ام ف��ي
ساعات الليل المتأخرة ،وذلك وفقا
لم��ا نش��ره موق��ع « - .»healthlineأن��ت ال تتن��اول كميات البروتين الكافية لجس��مك ..نعم
فإن نقصان نس��بته في الجس��م يتس��بب في ش��عورك بالجوع ،ويرجع ذلك الحتواء البروتين
عل��ى خصائ��ص تقلي��ل الجوع التي قد تس��اعدك على اس��تهالك س��عرات حرارية أق��ل تلقائيا
خ�لال الي��وم ،وه��و يعم��ل عن طريق زي��ادة إنت��اج الهرمونات التي تش��ير إلى االمت�لاء وتقليل
مستويات الهرمونات التي تحفز الجوع.
 ال تن��ام بم��ا في��ه الكفاي��ة فيع��د الحصول على عدد س��اعات كافية من الن��وم مهم للغايةلصحت��ك ،فالن��وم يس��اعد على الحصول على أداء س��ليم للمخ وجه��از المناعة ،ويرتبط مع
انخفاض مخاطر اإلصابة بأمراض مزمنة عديدة ،بما في ذلك أمراض القلب والس��رطان.
 اإلكث��ار م��ن تناول المعجنات من األس��باب المؤدية للش��عور بالج��وع ،ألنها أطعمة مجردةمن األلياف والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

نج��ح باحث��ون ايراني��ون ف��ي
جامع��ة اروميه��ة ف��ي حي��ازة
تقني��ة تصنیع عقار بوس��ولفان
المضاد للسرطان والذي كان
تصنيعه حكراً على دول قليلة.
وقال عضو الهيئة التدريسية
ف��ي كلي��ة الكيمي��اء بجامع��ة
ارومي��ه ن��ادر ن��وروزي ،ان انت��اج
ه��ذا العق��ار كان حك��را عل��ى
اميركا وفرنس��ا باس��م تجاري
وبوس��ولفكس»
«مايل��ران
وبس��بب ثمن��ه الباه��ض ع � ّد
م��ن بي��ن العقاقي��ر الن��ادرة ف��ي
البالد.
وأض��افّ :
أن وزارة الصح��ة دع��ت المراك��ز األكاديمية والجامعات الرائ��دة إنتاج  160دوا ًء
أساس��ياً  ،بم��ا ف��ي ذل��ك  ،Busulphanوبع��د أش��هر م��ن الجه��ود  ،تمك��ن باحثون ف��ي جامعة
ارومي��ه م��ن حي��ازة تقني��ة إنتاج هذا الدواء الذي يس��تخدم في عالج س��رطان ال��دم النخاعي
المزمن  ،بدرجة نقاوة عالية جدا.
وتابع :أن سعر هذا العقار في العام الماضي كان  6ماليين ريال من قبل مؤسسة الضمان
االجتماع��ي  ،وال��ذي م��ع صنعه محليا س��يخفض هذا الس��عر إلى الثل��ث أي  2مليون ريال ،
وسيكسر الحكر وتزول الهواجس حول سد حاجة البالد منه.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

أن��ت اآلن مفع��م بالحيوي��ة ،وس��وف تتمك��ن
م��ن التعامل مع الموضوعات الهامة .يس��اعدك
�وع ما
التفكي��ر الواض��ح عل��ى االنته��اء من موض� ٍ
بنج��اح .وحت��ى ف��ي حيات��ك الخاص��ة ،تتض��ح
الشكوك التي كانت لديك ،وأنت اآلن قادر على
اجتي��از الصعوب��ات التي كنت تتحاش��اها فيما
سبق ،وبنا ًء عليه ،سوف يصلك رداً إيجابياً على
الطريقة التي تعاملت بها مع األمور.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

يب��دو ف��ي الوقت الحالي أن��ك تواجه عدداً
متزاي��داً من التعقي��دات غير المتوقعة .ال يقع
اللوم على من هم حولك – في بعض األحيان
تك��ون أن��ت المخطئ .ح��اول أن تظل هادئ �اً وأن
ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة
الكتش��اف مداخ��ل جدي��دة .اع��د اكتش��اف
هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.
سوف يدفعك هذا أكثر إلى األمام.

أنت تبدو لمن حولك ك ُم ّب ِشر متعصب؛
اكب��ح نفس��ك قلي� َلا واقب��ل آراء وس��لوك
اآلخري��ن .كذل��ك ،ال تغض��ب بس��هولة إذا
ق��ام اآلخ��رون بأخطاء ،فاإلث��ارة الزائ��دة اآلن
ض��ارة بصحت��ك ف��ي جمي��ع األح��وال ،وأنت
ذاتك أيضاً بحاجة إلى العواطف والتقدير.
دع ضغوط الحياة اليومية خلفك ،فالراحة
سوف تعيد شحن مخزونك من الطاقة.

األسد

 22متوز  21 -آب

س��وف تقابلك التحديات بصورة متكررة
بشكل غير عادي اليوم ،مسببة لك الكثير من
الضغ��وط .ربم��ا يج��ب أن تبتعد ع��ن الطريق
أحيان �اً بد ًال من تحمل مس��ؤولية كل ش��يء.
س��وف يس��اعدك ه��ذا عل��ى توفي��ر طاقت��ك
لألش��ياء الهامة بحق ،خاصة في العمل .على
الم��دى الطويل ل��ن يعود علي��ك بالفائدة أن
تستهلك كل قوتك في مدة زمنية قصيرة.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

تعيش فت��رة توازن بدني وذهني متناغم
وال ظهور ألي عائق خارجي في األفق أيضاً،
ب��ل عل��ى النقي��ض ،غالبية محيط��ك ودي
معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال.
لكونك تتمتع بالحيوية أكثر ،فبإمكانك
القيام بكل ما ترغب فعله .مع ذلك ،عليك
أن تتس��اءل كيف س��يكون الوضع بالنسبة
لك اذا صارت األمور أصعب من اآلن.

إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة
طويلة تظهر تدريجياً وتتحول إلى واقع ،وبات
تفاديها مستحي ًال .واجه تلك التحديات في
أس��رع وق��ت ،حت��ى وإن كان��ت المهمة صعبة.
كلم��ا تأخ��رت في ذلك ،تراكم��ت العراقيل
ووجب علي��ك مضاعفة المجهود لتجاوزها.
انتفع من الطاقة الصادرة منك قبل أن يفوت
الوقت ويمر دون ذلك.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

األش��خاص في محي��ط العمل يتعاملون
بإيجابي��ة خاص��ة مع��ك؛ فانتف��ع م��ن ه��ذه
الفت��رة لمواجه��ة المش��اكل الصعب��ة م��ع
فريق��ك وبالتال��ي االقت��راب أكث��ر م��ن
هدف��ك .س��وف تس��اعد الديناميكي��ة الت��ي
تنمو بي��ن الفريق على الوق��وف بصالبة أمام
أصعب التحديات والوصول معاً إلى النجاح.
يجب أيضاً أن تفكر في صحتك.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

حالتك البدنية والذهنية في أحسن
ح��ال ،ل��ذا لدي��ك تأثي��ر إيجاب��ي كبي��ر
عل��ى اآلخري��ن الذي��ن يالحظ��ون م��دى
إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة .س��وف
تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل
من تتعامل معه وتؤثر فيه ،فتجدهم خير
ع��ون ومس��اعد ل��ك ف��ي تنفي��ذ وتحقيق
أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.

بم��ا أن��ك تتواص��ل حالي �اً بص��ورة جي��دة
مع من حولك ،وتستطيع عرض خططك
ف��ي ج��و م��ن اإلث��ارة ،س��وف يمكن��ك أيض �اً
اجت��ذاب تابعي��ن متحمس��ين بس��رعة .ال
ترت��اب فيه��م بع��د اآلن وتقب��ل أي��ة مس��اعدة
يعرضونه��ا علي��ك ،وح��اول أيض �اً أن تك��ون
منفتحاً تجاه أفكار اآلخرين وربما تستطيع
دمج هذه األفكار في خططك الخاصة.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

بما أنك ش��خص اجتماعي بحق ،وبما
أنك ربما قد تكون قد أهملت واحدا أو أحد
م��ن معارف��ك مؤخ��راً ،يج��ب علي��ك اآلن
إص�لاح ه��ذه العالق��ات م��رة أخ��رى ومعاودة
التواص��ل .ترتف��ع ف��رص ح��ل ن��زاع م��ا بين
األس��رة أو األصدق��اء لألب��د .س��وف تم��ر
بس��اعات ال ُتنس��ى من التناغ��م والتضامن،
وهذا قد يلطف األوقات الصعبة.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

سوف تحصل اليوم على الكثير من االهتمام
في العمل ،كما أن روح الفريق ملحوظة .اعمل
ف��ي فريق كلم��ا أمكن ذلك ،ألن هذا يجعلك
تشعر براحتك .قم بعمل شيء غير عادي اليوم
مع أصدقائك .ما رأيك في إقامة حفلة؟ أنت
ف��ي حال��ة مزاجي��ة جي��دة ويمكن��ك ًت َح ُم��ل أي
شيء .لكن ال ترهق نفسك ،وإال فسوف تعرض
صحتك للخطر.

األطعمة العضوية الطبيعية تحافظ على مستويات املغنيسيوم في الجسم

المغنيس��يوم واح��د م��ن أكث��ر المعادن
الغذائي��ة تنوع��ا ،ويع��د ضروري��ا بالنس��بة
ألجزاء كثيرة في الجس��م مثل األنسجة
والعض�لات ،لك��ن أهمه��ا عل��ى اإلط�لاق،
القل��ب .ويس��اعد المغنيس��يوم ف��ي إتم��ام
 300تفاعل كيميائي ،مثل األيض وإنتاج
األحم��اض النووي��ة والبروتي��ن ،والحفاظ
على صحة القلب.
ويت��م الحف��اظ عل��ى أفض��ل مس��تويات
المغنيس��يوم صحي��ة ف��ي الجس��م ،م��ع
تن��اول األطعم��ة العضوي��ة الطبيعي��ة،
وتقلي��ص كميات الس��كر والملح ،حس��ب
مدون��ة « ،»foodworldblogالمختص��ة
ف��ي التغذي��ة .وعلى الرغم من أن الحصة
الغذائي��ة التي يوصي به��ا خبراء التغذية

7

8

من المغنيس��يوم تصل إل��ى  400-300ملغ
ف��ي الي��وم الواحد  ،إال أن األبحاث أظهرت
أن تن��اول كمي��ة  100مل��غ إضافي��ة يوميا
يمك��ن أن يحس��ن صح��ة القل��ب ويمن��ع
أمراض القلب.
ويمك��ن الحصول على المغنيس��يوم من
األغذية التالية:
الل��وز -األف��وكادو -األرض��ي ش��وكيالهليون -الموز -الفاصوليا السوداء  -خبزالقم��ح الكامل -التين -الفاصوليا الكلوية-
س��مك اإلس��قمري أو الماكري��ل -الف��ول
الس��وداني -زبدة الفول الس��وداني -البطاطا
بقش��رها -األرز ،إذ يمن��ح  100غ��رام من��ه 43
مل��غ م��ن المنغيس��يوم -س��مك الس��لمون-
حليب الصويا -السبانخ -لبن الزبادي.
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

2

3

4

5

6

البل��دان .وف��ي ع��ام  ، 2018تم نش��ر أكثر
م��ن  166،000مقال��ة بحثي��ة ()articles
ف��ي تكنولوجيا النانو وهو مايش��كل زيادة
بنس��بة تزي��د عل��ى  7ف��ي المئ��ة خ�لال
الفت��رة نفس��ها م��ن الع��ام ال��ذي س��بقه،
باإلضاف��ة إلى المق��االت البحثية  ،كما
تم إصدار أكثر من  9000مقالة مراجعة
( )reviewف��ي ذل��ك الع��ام ،وهو ما يمثل
حوالى  ٪ 5من جميع ابحاث النانو.
ول��م يح��دث أي تغيير ف��ي ترتيب الدول
الكب��رى ف��ي مج��ال إنتاج عل��وم النانو في
العالم  ،واحتفظت الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية بمركزها الرابع منذ عام 2017
هذا العام .وكانت األكاديمية الصينية
للعلوم  ،وجامعة آزاد اإلسالمية في ايران
 ،واألكاديمية الروس��ية للعلوم  ،وجامعة
ش��ينهوا ف��ي الصي��ن ه��ي المراك��ز الت��ي
نش��رت أكب��ر عدد من مق��االت النانو في
العام الماضي.

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
ال ش��يء يس��ير حس��ب رغبت��ك ف��ي الوق��ت
الحال��ي ،ولك��ن إذا قم��ت بتغيي��ر مدخل��ك ،ق��د
تنج��ز أهداف��ك بش��كل أس��رع ،كم��ا قد تس��اعد
آراء اآلخرين .س��وف تواجه في حياتك الخاصة
جمي��ع أن��واع المش��كالت ،ولك��ن يج��ب أن تك��ون
وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف .سالمتك
الجس��دية ق��د تصب��ح أفض��ل .فك��ر ف��ي أس��لوب
حياتك ،ولكن ال تكن قاسياً على نفسك.

1

 22ايلول  21 -تشرين االول
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افقياً:

عمودياً

-1طبيب دانمركي ابتكر العديد من
-1مهن��دس اس��كتلندي اخت��رع
األجهزة الطبية كمقياس التنفس.
جهاز الكشف على المعادن.
-2آل��ة النط��ق وال��ذوق -عاصم��ة
-2نيشان -اسم أطلق قديما على
أميركية.
المدينة المنورة.
-3حلم مزعج -ضم إلى صدره.
يواجه.
-3ضد حضر-
-4مادة قاتلة -عاصمة أوروبية.
-4من الحيوانات -والد.
-5جمال.
-5حائط -فردوس.
-6كسول (معكوسة) -جواب.
-6تعب -زمان.
-7ع��دد محاس��ن المي��ت -م��ن
-7نبات طيب الرائحة -يشاهد .الحيوانات.
-8برق -برد -عشب جاف.
-8حقل نفط كويتي.
-9أديب��ة لبناني��ة هاجرت إلى مصر
-9دولة أفريقية -قبيح.
أنشات مجلة «تطور فتاة الشرق».

كلمة السر من أربعة حروف :دولة أوروبية
أعمال -اش��تياق -ارتس��ام -أوهايو -المكس��يك -الفيليبين -إبتياع -بيوت-
بلح -بنس��لفانيا -بلغ��راد -تعليم -ثوابت -ثمن -جورجين��ا -جيبوتي -حماة-
حريصا -حيدر -خلود -خمر -دانوب -ديلم -ديجور -رونس��ار -رواندا -راش��يا-
س��يناء -س��يارات -ش��اب -صندي��د -طرابل��س -عن��وان -ع��زم -فه��د -ق��ش-
كاميرا -الريسا -موناليزا -مصر -مسك -نوبل -هنيبعل -يوم.
حل العدد السابق لكلمة السر :البرازيل
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:

افقي �اً -1:أنط��ون فيش��ر  -2تم��ر -يالط��ا -3وراق -م م -4ب��ردى -ي��ا
-5نزيه -غليل -6توبيخ -7ينمو -سن -8سد -ربت -شم -9يافا -أسرة.
عمودياً -1:أتوره روسي  -2نمر -مدى  -3طرابزون  -4قرن -يرى  -5ني
 -6فاماغوستا  -7يلم -لبن  -8شط -ي ي ي  -شر  -9رأس الخيمة.

