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سيء للصحة
اإلفراط في تناول البيض ّ
البي��ض م��ن أكث��ر األطعم��ة المفي��دة
الت��ي نعرفه��ا جميع �اً ،فه��و غن��ي بالمغذيات
األساسية سواء في صفار البيض أو البياض،
ولكن اإلفراط في تناول أي ش��يء يكون سيئاً
للصحة ،في هذا التقرير نتعرف على أضرار
البيض واإلفراط في تناوله ،بحسب ما ذكر
موقع «.»Only my heath
البيض غني بالكوليسترول الضار
البي��ض غني بالكوليس��ترول الض��ار ،LDL
حي��ث يمك��ن أن تحت��وي بيض��ة واح��دة
متوس��طة الحج��م عل��ى  ٪62م��ن الكمي��ة
اليومي��ة الموصى بها من الكوليس��ترول ،لذا
إذا كن��ت تعان��ي من ارتفاع مس��تويات ،LDL
أو مرض السكري من النوع الثاني أو أمراض
القل��ب واألوعي��ة الدموي��ة  ،فم��ن األفض��ل
التقليل من تناول البيض.
به نسبة عالية من السعرات الحرارية
البي��ض ب��ه نس��بة عالي��ة م��ن الس��عرات
الحرارية ،حيث تحتوي البيضة الكبيرة على
حوال��ي  80-75س��عرا حراري��ا ،ل��ذا ف��إن وجبة
اإلفطار التي تتكون من  3-2بيضات يمكن أن
تش��كل حوالي  250س��عرا حراريا ،معظم هذه
الس��عرات الحراري��ة تأت��ي م��ن صف��ار البيض
حي��ث إن البي��ض يتك��ون بش��كل كبي��ر م��ن
البروتين��ات ،ل��ذا م��ن األفضل تقلي��ل البيض

إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك.
يحتوي على نسبة عالية من الدهون
البي��ض غن��ي بنس��بة عالي��ة م��ن الده��ون،
حي��ث يحت��وى صف��ار البيض��ة الواح��دة على
 5غرام��ات م��ن الده��ون وبعض ه��ذه الدهون
ه��ي الده��ون المش��بعة الت��ي تض��ر قلب��ك

وتس��هم ف��ي تصل��ب الج��دران الش��ريانية،
وبالرغ��م م��ن ذل��ك البي��ض يحت��وي أيض �اً
عل��ى الده��ون غي��ر المش��بعة ،وه��ذه الدهون
تخفض الكوليس��ترول الجيد HDLمع زيادة
مس��تويات الكوليس��ترول الس��يء  LDLف��ي
الجسم.

اس��تخدم الباحث��ون االيرانيون مس��تخلص
(الحب��ة الحل��وة) او الرازيان��ج ف��ي مش��روع
يرمي لخفض رسوبات الكبد الدهنية.
واختب��ر الباحث��ون تأثير هذا المس��تخلص
عل��ى الفئ��ران حي��ث عمل��وا عل��ى زي��ادة
الده��ون في الكبد ومن ث��م اخضاعها للعالج
باستخدام هذا المستخلص.
وعم��ل الباحث��ون ف��ي ه��ذا المش��روع ،عل��ى
ع�لاج خم��س فئ��ران ذك��ور وخم��س إن��اث
باس��تخدام مس��تخلص الحب��ة الحل��وة،
وتم��ت معالج��ة مجموعة م��ن الفئ��ران وبناء
عل��ى ذل��ك انخفض��ت ترس��بات الده��ون ف��ي
أجسادهم.
ويع��د الكوليس��ترول نوع��ا م��ن الده��ون
أح��د الم��واد الغش��ائية الهام��ة وموج��ود ف��ي
ال��دم ايض��ا ويت��م توفيره من خ�لال مصدرين
رئيس��يين للحمية واإلنتاج في الكبد ،ويمكن
للكب��د إزال��ة الكوليس��ترول .ويس��مى ه��ذا
الشمر والبسباس ايضا.
النبات َّ

ق��ال مدي��ر التربي��ة والتعلي��م ف��ي مدين��ة ب��وكان التابع��ة
لمحافظ��ة كردس��تان( غرب)«س��ليمان م��ام عزي��زي» ان طالب��ة
الص��ف الراب��ع االبتدائ��ي «روني��ا حس��ين زاده» اح��رزت المرك��ز
االول ف��ي المس��ابقات العالمية للحس��اب الذهن��ي والمعداد (يو.
سي.مس )uCMAS/التي اقيمت في ماليزيا.
واضاف مام عزيزي ،ش��ارك في هذه الدورة من المس��ابقات 733
متسابقا من  30دولة وفي خمسة فئات عمرية وشاركت الطالبة
حسين زاده في الفئة العمرية  Bواحرزت المركز االول من بين
 250متسابقا في فئتها العمرية.
وق��ال ايضا اس��تطاعت هذه الطالبة م��ن اهالي بوكان تحقيق
الف��وز عل��ى منافس��يها م��ن امري��كا وبريطاني��ا وكن��دا و المانيا
وهولندا واستراليا لتحرز المركز االول عالميا.
واوضح ان ( )UCMASهو برنامج تطوير عقلي ُمم َّيز لألطفال
مخص��ص لتفعي��ل طاقاته��م العقلي��ة الكامن��ة ف��ي المرحل��ة
العمري��ة بي��ن الرابعة والثانية عش��رة التي يبل��غ فيها العقل ذروة
تطوره ونموه.
وصمم هذا البرنامج إلس��تثمار الس��نوات اإلثني عش��رة األولى
م��ن حياة األطف��ال – حيث تكون  %75من القدرات الدماغية قيد
النمو والتطور.
واض��اف :نح��ن ملتزم��ون باتاح��ة الفرص��ة لالطف��ال ب��ان

زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب
كش��فت دراس��ة أجرته��ا مجل��ة نيوإنجلند
الطبي��ة األمريكي��ة ع��ن أن تن��اول بيضتي��ن
ف��ي الي��وم يزي��د م��ن تكوي��ن أوكس��يد
النتروميثيالمي��ن ( )TMAOوه��ي م��ادة
كيميائي��ة مرتبط��ة بمش��اكل ف��ي القل��ب
مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.
والحد الموصى به من االس��تهالك اليومي
للبي��ض يش��مل أيض �اً تل��ك الت��ي تتناوله��ا
دون علم��ك ،م��ن الصع��ب ج��داً متابعة عدد
البي��ض ال��ذي نس��تهلكه ،حيث إنه��ا موجودة
في معظم المخبوزات ،وبعض أنواع السلطة.
النسبة الموصى بها يومياً من البيض
على الرغم من المشاكل الصحية المحتملة
الت��ي يمك��ن أن يس��ببها البي��ض ،فه��و ال ي��زال
مصدراً كبيراً للمغذيات مثل حمض الفوليك
والحدي��د والبوتاس��يوم وفيتامي��ن  A ، E ، DوB
والعديد من المغذيات الدقيقة األخرى ،لذلك
يجب أن تتناول الكمية الموصى بها من البيض
يومي �اً لصحت��ك ،ويمك��ن تناول م��ا يصل إلى 3
بيض��ات في اليوم لمعظم الناس ،ولكن بالنس��بة
لمرض��ى الس��كري والقل��ب يج��ب أال يزي��د عل��ى
بيض��ة واح��دة يومي �اً ،كم��ا يمك��ن اس��تخدام
بي��اض البي��ض بد ًال من البي��ض الكامل لتجنب
الدهون الزائدة والكوليسترول.

الول مرة في مجال علم االحياء..

عالم ايراني يفوز بجائزة االكاديمية العاملية للعلوم 2019 -

مسؤولة أيضاً عن القشعريرة ،والتي تجعل شعرك يقف.
وهن��اك عضل��ة مس��ؤولة ع��ن جع��ل الش��عر يق��ف عن��د الش��عور
بالقش��عريرة وتس��مى هذه العضلة «العضلة الناصبة للشعر”   �Ar
 rector Pilliوه��ي عضل��ة ملحق��ة ب��كل ش��عرة ترتب��ط بقاعدة كل
بصيلة شعر وانقباض هذه العضلة يسبب القشعريرة.
وهن��اك هدف وراء انقباض الش��عر والقش��عريرة وه��و توفير عزل
ح��راري عن��د الش��عور بالب��رد ،حي��ث أن القش��عريرة تجع��ل اله��واء
محصوراً خارج الجلد ويوفر طبقة سميكة من العزل.
لي��س فق��ط الخ��وف الذي ي��ؤدي إلى القش��عريرة ،حي��ث ُتظهر
األبح��اث أن التحفي��ز يمك��ن أيض��ا تحقيق��ه من خ�لال عدد من
المش��اعر القوي��ة األخ��رى  -مث��ل الخ��وف أو اإلث��ارة -أو حت��ى
بمجرد االس��تماع إلى الموس��يقى أو المواقف العاطفية أو حتى
بعد االستماع للنشيد الوطني أو مشاهدة أفالم الرعب أو غيرها
من المواقف.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

أن��ت تحمل حم ًال ثقي ًال من المش��كالت؛
اب��دأ بتخفي��ف األثق��ال ع��ن كاهل��ك ،وإال
فس��وف تس��تمر المصاعب في الزيادة .يجب
أن تص��ل إل��ى اس��تراتيجية ف��ي التعام��ل مع
التحدي��ات المهني��ة والخاصة ب��دون إضاعة
الكثي��ر م��ن الطاقة في نفس الوق��ت .لكن ال
تضي��ع الكثي��ر من الوق��ت في التفكي��ر .فكل
يوم يمر هو يوم مفقود من العمر.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

ال تنده��ش اذا ش��عرت الي��وم بأن��ك
متوع��ك الصح��ة ،س��يء الم��زاج ومش��وش.
يفضل أن ترى ما الخطب واالعتناء ببدنك.
س��تعيش فت��رات تملؤها الحيوي��ة واالرتخاء.
ال تس��مح بانعكاس عدم رضاك أمام اآلخرين
خاصة في العاملين بالمصالح العامة أو أمام
رؤس��ائك ،ألن ه��ذه الفت��رة ليس��ت بالوق��ت
المناسب للدخول في مجادالت ونزاعات.

األسد

 22متوز  21 -آب

يـُ��تنبأ باقت��راب وق��وع مش��اكل غي��ر
متوقع��ة وتحفي��زك عل��ى حله��ا أصعب من
المعتاد ،فال تيأس وأعثر على بدائل .تساءل
ً
أيضا إلى أي درجة س��تأثر تلك المشاكل
س��لب ًيا علي��ك ش��خص ًيا .م��ن األفض��ل
االنتظ��ار والس��ماح ب��أن تج��د المش��اكل
طريقه��ا إل��ى الح��ل بمفرده��ا .لق��د ح��ان
الوقت لمواجهة األمور مباشر ًة دون تأجيل.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

كل م��ا أن��ت ج��زء من��ه ينتهي عل��ى أكمل
وجه وال أهمية للمشكالت التي تواجهها .احرص
ف��ي ه��ذه الفترة على ع��دم اس��تئناف األمور منذ
البداي��ة .بالعك��س ،تخلص مما يش��غلك يوم ًيا
وال يريح��ك من��ذ زم��ن .تح��رر م��ن المضايقات
ً
أيض��ا الت��ي عكرت حياتك منذ زم��ن .قم بإنهاء
جمي��ع األعم��ال ال ُمعلق��ة وتخل��ص م��ن جمي��ع
االلتزامات القديمة التي لم تعد متعلقة بك.

امليزان

تتزاي��د المش��اكل الت��ي تصادفه��ا ف��ي
مسارك ،ولذلك احرص على عدم نفاد مواردك
البدنية والنفس��ية .تأ َن في تحديد المش��اكل
الت��ي تمث��ل ح ًق��ا إعاق��ة في مس��ارك وتس��تحق
التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.
إن إس��اءة تقدير األش��ياء قد تؤدي بكل س��هولة
إلى مش��اكل صحية .افسح المجال استعدادًا
لفترات ستكون بها األمور أقل سالسة.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

الوق��ت مناس��ب ج �دًا لجمي��ع العالقات
الش��خصية ،سواء كانت جديدة أو قديمة.
سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك
ملهمة وغنية ألفكارك الخاصة .لكن يجب
أال تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك
ه��ؤالء المعارف ،وحاول التفاعل ً
أيضا على
المس��توى العاطفي ،وإال فس��وف تكون مدة
االستفادة والتناغم قصيرة.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

كل ش��يء س��هل ف��ي الوق��ت الحال��ي
وأنت تستمتع ح ًقا باألمور التي تقوم بها.
سوف تترك ً
أيضا 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 مغرو ًرا – اشترك في
المشروعات المختلفة ألنها قد تقدم لك
اإللهام فيما يخص خططك الخاصة.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

يمكنك إح��راز التقدُم إذا قمت بالتحول
من األس��اليب القديمة المعروفة إلى أخرى
جديدة ،وسوف يساعدك ذلك على النجاح
في مس��تقبلك المهني .قد تجد دع ًما غير
متوقع من الزمالء المتفتحين فيما يخص
أسلوب جديد .إذا كنت عفويًا ،قد تقابلك
ف��رص جدي��دة تما ًم��ا ف��ي العالق��ات ف��ي
حياتك الخاصة .فاجئ ذاتك واآلخرين!

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

الي��وم أنت متفق أخي � ًرا مع ذاتك ،وهذا
يتض��ح لآلخري��ن م��ن خ�لال س��لوكك.
ف��ي العم��ل ،س��وف يطل��ب من��ك الزم�لاء
النصيح��ة ،وكذل��ك الح��ال ف��ي حيات��ك
الخاصة .تأكد من االحتفاظ بالتوازن بين
األخ��ذ والعطاء حتى تتمكن من االس��تفادة
من الصداقات .يجب أن تكون مهت ًما بذاتك
بعض الشيء للحفاظ على هذا التوازن.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

أن��ت اآلن متف��ق م��ع ذاتك بش��كل كامل،
وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك
الشخصية ً
أيضا .يؤثر ذلك على اآلخرين لما
ل��ك م��ن عالق��ات قوي��ة م��ع ش��ريك حياتك
والعائل��ة ،م��ع وج��ود ت��وازن جي��د وصح��ي بي��ن
األخ��ذ والعطاء .ح��اول الحفاظ على هدوئك
الداخل��ي واس��تخدم ه��ذا الوق��ت ف��ي اإلع��داد
ألوقات أقل إيجابية قادمة.

2

3

4

5

6

ف��از العال��م االيران��ي ،مؤس��س ورئيس
مرك��ز دراس��ات عل��م االحي��اء وتقني��ة
الخاليا الجذعية لدى مؤسسة ‹رويان›
التابع��ة للجه��اد الزراع��ي ف��ي اي��ران
‹حس��ين بهارون��د› ،ف��از بجائ��زة الع��ام
 2019لالكاديمي��ة العالمي��ة للعل��وم
والتكنولوجي��ا ( )TWASف��ي مج��ال
عل��م االحي��اء .وتع��د اكاديمي��ة العلوم
التابع��ة للمنظم��ة الدولي��ة للتربي��ة
والعل��وم والثقافة (اليونس��كو) ،منظمة
دولي��ة معتمدة تدأب عل��ى تطوير ودعم
التقدم العلمي في الدول النامية.
وتض��م ه��ذه المنظم��ة الدولي��ة حاليا
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الف��ا و 100عال��م ش��هير،
بم��ن فيهم  15م��ن الفائزين
بجائ��زة نوب��ل؛ وتمنح جوائز
س��نوية في  9مساقات علمية
ال��ى العلم��اء المتفوقي��ن
ل��دى ال��دول النامي��ة
وذل��ك تقدي��را لخدماته��م
ومس��اهمتهم الكبي��رة ف��ي
س��بيل تطوي��ر وتطبي��ق
العل��وم والتكنولوجي��ا وبم��ا
يدع��م التنمي��ة المس��تدامة
في هذه البلدان.
ورش��حت االكاديمي��ة العالمي��ة
للعل��وم ،العال��م االيران��ي حس��ين
بهارون��د لجائ��زة الع��ام  2019ف��ي مجال
عل��م االحي��اء وذل��ك تكريم��ا لجه��وده
القيمة في مجال انتاج وحفظ الخاليا
الجذعي��ة .وس��يكون حس��ين بهارون��د
اول عال��م ايران��ي يحص��ل عل��ى جائ��زة
اكاديمي��ة العل��وم العالمي��ة ف��ي مجال
علم االحياء؛ والتي س��تقدم اليه رسميا
خ�لال حف��ل خ��اص يق��ام عل��ى هام��ش
االجتم��اع التاس��ع والعش��رين له��ذه
المؤسسة الدولية.

9

الكلمات المتقاطعة

سوف يكون لديك سب ًبا جيدًا لكي تفرح،
مستريحا مع العالم من حولك وفي
وتكون
ً
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.
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 22ايلول  21 -تشرين االول

المس��امات الصغي��رة إل��ى تحس��ن كبير
في النشاطات التفاعلية.
 إن وج��ود المس��امات ذات األبع��ادالجزيئي��ة وامتص��اص الجزيئ��ات
التفاعلي��ة عل��ى س��طح المواد ي��ؤدي إلى
التحسن في اختيار التفاعالت.
 وم��ن المزاي��ا األخرى له��ذا النوع منالمحفزات سهولة التخزين واالستخراج
وسهولة التعامل.
 إح��دى الس��مات الب��ارزة للمحف��زاتالمس��تقرة عل��ى طبق��ة جس��يمات
مغناطيس��ية متناهي��ة الصغ��ر تتمث��ل
بإمكاني��ة فصله��ا بس��هولة ع��ن وس��ط
التفاع��ل باس��تخدام مج��ال مغناطيس��ي
خارجي ،وتبدي نش��اطا تحفيزيا مرتفعا
ودرجة عالية من االستقرار الكيميائي.
 إن المحفزات العضوية غير حساس��ةللهواء والرطوبة وباالمكان اس��تخدامها
ف��ي تفاع�لات تحضي��ر التركيب��ات
العضوية بشكل رئيسي.

كلمة السر

الثور

أجرى باحثون في جامعة إعداد المدرسين
بطهران مش��روعا بحثي��ا لتحضير وتحديد
محف��زات عضوي��ة قاعدي��ة وتثبيته��ا عل��ى
الم��واد النانوي��ة المغناطيس��ية وتطبيقه��ا
في التفاعالت العضوية.
يتمث��ل اله��دف الع��ام للمش��روع إنت��اج
محف��زات نانوية تتكون م��ن نواة معدنية
ذات خاصية مغناطيسية ومحفز عضوي
قاع��دي لدف��ع العملي��ات الكيميائية إلى
اس��تخدام محف��زات غي��ر متجانس��ة
ذات ق��درة عالي��ة عل��ى إع��ادة التدوي��ر
واالس��تخدام .ويع � ّد تطوي��ر واس��تخدام
األنظم��ة الصديق��ة للبيئ��ة وتحقي��ق
أه��داف الكيمي��اء الخض��راء م��ن بي��ن
األهداف التي يسعى إليها هذا المشروع.
بع��ض المزاي��ا الرئيس��ية للمحف��زات
المس��تقرة بالمقارنة مع المحفزات غير
المتجانسة هي:
 ي��ؤدي االنتش��ار الجي��د للمراك��زالنش��طة المحف��زة وتراكمه��ا ف��ي

يش��اركوا ببرنام��ج س��اهم ف��ي تطوي��ر وتميي��ز االداء الذهن��ي
والعقلي للطالب منذ  1993وفي اكثر من  50دولة حول العالم.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
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مشروع بحثي ایراني إلعداد وتحديد محفزات عضوية ودراسة تطبيقاتها

عضلة تتحكم في وقوف الشعر واإلحساس بالقشعريرة عند الخوف
الش��عور بالقشعريرة يحدث بسبب مواقف مختلفة منها الخوف
من شيء ما ،ولكن هل تعلم ما هي العضلة التي تتحكم في وقوف
شعرك وشعورك بالقشعريرة عند اإلحساس بالخوف ،نتعرف على
العضلة المسؤولة عن وقوف الشعر عند القشعريرة ،بحسب موقع
“.”Every day health
وكش��ف العلم��اء أن المش��اعر القوي��ة مث��ل :الخ��وف ت��ؤدي إلى
تفاع��ل جس��دي م��ع النظ��ام العصب��ي ،وه��و م��ا يع��رف بنظ��ام الكر
والف��ر “ ”fight-or-flight responseوه��و رد فع��ل الجه��از العصب��ي
ال��ودي للتعام��ل م��ع الخط��ر ،وقد اكتش��ف ه��ذه الظاه��رة العالم
والت��ر كان��ون ،رئي��س قس��م عل��م وظائ��ف األعض��اء بكلي��ة الط��ب
جامعة هارفارد األمريكية.
والخ��وف يحف��ز دماغك ويحفز إط�لاق األدرينالي��ن وهرمونات
التوتر األخرى في جميع أنحاء جس��مك ،هذا ما يس��مى «اندفاع
األدرينالي��ن» ه��و م��ا يس��بب س��رعة ضرب��ات قلبك والتع��رق ،وهي

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
ال يبدو أن جبال المشكالت واالضطرابات
اليومي��ة ف��ي طريقه��ا إل��ى التالش��ي .ك��ن
حاز ًم��ا 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
ً
أيضا أن الحلول أصبحت أسهل.

لتطوير واستخدام األنظمة الصديقة للبيئة

طالبة ايرانية تحرز املركز االول في املسابقات العاملية للحساب الذهني

مستخلص ايراني من
االعشاب يخفض رسوبات
الكبد الدهنية
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افقياً:

عمودياً

-1ملك��ة آش��ورية قام��ت بمش��اريع
عمرانية واسعة أهمها بناء مدينة آشور.
-2نع��ق الغ��راب -مطبع��ة مصري��ة
شهيرة.
-3م��ن يحل��ق الش��عر -مرف��أ ف��ي
الصومال من أسواق النخاسة قديما.
-4مدينة هامة في السودان.
-5سقي -حاجز.
-6بح��ر -مرف��أ حرب��ي فرنس��ي عل��ى
المانش.
-7مد -ساحة.
-8تعب -أخفى.
-9حقل نفط كويتي -تطور.

-1ملك آش��وري أق��ام تحالفات
عس��كرية م��ع الفينيقيي��ن
واليونان.
-2أستاذ -مدار.
-3يسارع -قرع الباب.
-4قبيلة عربية -للتنبيه.
-5والد -من الفواكه.
-6دول��ة أفريقي��ة عاصمته��ا
مابوتو.
-7يرق -حب.
-8جرى الماء -فسطاط.
-9جلوس -فقد ذاكرته.

كلمة السر من ستة حروف :بلدة لبنانية
االستقالل -المغرب -اشتراك -أقالم -أثينا -أرواد -براغ -بنغالدش -بناية-
بيكاس��و -برونز -تاجر -ثقافة -جنة -جهد -جمهور -جبيل -حريصا -حقل-
خلد خمر -دعاء -رادار -رانية -رقبة -رياض -زنبق -سايغون -ساروال -سطر-
شيرين -صور -صديق -صباح -ضفة -طريدة -ظهر -ظريف -عمان -عوسج-
عز -غامبيا -فنادق -فريق -قاديشا -كولومبو -كواليس -مجد -مناديل.
حل العدد السابق لكلمة السر :نروج
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:ألكس��ندر بل  -2وس��ام -يثرب  -3غاب -يالقي  -4س��نور -أب  -5س��ور-
جنة  -6كل -موعد  -7ريحان -يرى  -8ومض -قر -قش  -9غانا -دميم.
عمودياً -1:أوغس��ت كروغ  -2لس��ان -ليما  -3كابوس -حضن  -4س��م -روما
 -5رونق  -6بليد -رد  -7رثا -جدي  -8برقان -رقي  -9لبيبة هاشم.

