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وفق تصنيف سايمغو

ایران االولى إقليمي ًا في علم الوراثة

مدير مركز الهيموفيليا في ايران :فارضو الحظر مجرمو حرب
اك��د المدي��ر التنفي��ذي
لمرك��ز الهيموفيلي��ا ف��ي
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة
احم��د قوي��دل ب��ان االميركيي��ن
يكذب��ون بقوله��م ان االدوي��ة
واالجه��زة الطبي��ة واالغذي��ة غي��ر
مش��مولة بالحظر ،معتبرا فارضي
الحظر بمثابة مجرمي حرب.
وخ�لال ن��دوة اقيم��ت الثالث��اء
بحض��ور ع��دد م��ن رج��ال القان��ون
ومندوبي��ن ع��ن وزارة الصح��ة
ومنظم��ة االغذي��ة واالدوي��ة
والجمعي��ات والمنظم��ات الش��عبية
الداعم��ة لالم��راض الخاص��ة تح��ت
عن��وان «دراس��ة تاثي��رات الحظ��ر عل��ى
الصح��ة» ،اش��ار قوي��دل ال��ى ان الحظر
الراه��ن لي��س دولي��ا ب��ل ه��و مف��روض
م��ن جان��ب امي��ركا فق��ط وق��ال ،ان
امي��ركا تك��ذب حينم��ا تق��ول ب��ان
االدوي��ة واالجهزة الطبية واالغذية غير
مش��مولة بالحظ��ر وعلين��ا ان نثبت بان
االميركيين يكذبون.
واضاف ،ان الفرق بين الحظر الراهن
والحظ��ر الماض��ي ه��و ان وكاالت

علم��اء إيرانيون في مجال علم الوراثة كما
استشهد بـ  515مقالة.
ووفق �اً للبيان��ات الص��ادرة يأت��ي الكي��ان
الصهيون��ي وتركي��ا والس��عودية ومص��ر
واإلم��ارات وقط��ر ولبن��ان والع��راق واألردن
وس��لطنة عم��ان وس��وريا والكوي��ت واألراض��ي
المحتل��ة واليم��ن والبحري��ن ف��ي المرات��ب
الالحق��ة بعد إي��ران .كما ح��ازت ايران على
المرتب��ة  21عالمي��ا في ه��ذا الحقل العلمي.
ويقوم بتنفيذ نظام التصنيف المذكور من
قب��ل مجموع��ة بحثي��ة ف��ي جامع��ة غرناط��ة
ف��ي اس��بانيا  ،والت��ي تقي��م وتصن��ف عل��ى
أس��اس عدد البحوث األكاديمية ومؤسس��ات
التعلي��م العال��ي ف��ي مختل��ف البل��دان
المتوف��رة ف��ي بن��ك  Scopusالبحث��ي .ويعد
ه��ذا التصني��ف األح��دث بي��ن نظ��م تصنيف
األبح��اث وأكثره��ا ش��مو ً
ال ف��ي الجامع��ات
ومعاهد البحوث في العالم.

حازت الجمهورية االسالمية االيرانية على
المرتب��ة االول��ى ف��ي المنطق��ة بعل��م الوراثة
خالل عام  2017وفق نظام تصنيف سايمغو.
وف��ي أح��دث تصني��ف له��ذا النظ��ام اورد ان
ايران حازت على المرتبة االولى بعلم الوراثة
ف��ي غ��رب آس��يا عل��ى صعي��د ع��دد المق��االت
العلمية المنتجة في عام .2017
وعل��م الوراث��ة ه��و أح��د ف��روع العل��وم
البيولوجية  ،ويختص بدراسة الظواهر التي
يت��م ت��وارث خصائص أو س��مات الكائن الحي
من الوالدين إلى األبناء.
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك ،يش��رح عل��م الوراث��ة
أس��س التش��ابه واالخت�لاف ؛ وموض��وع
عل��م الوراث��ة يتمث��ل بنق��ل وتحلي��ل وتط��ور
الجين��ات .ووفق �اً لدراس��ة ُنش��رت ف��ي مجل��ة
، SCImago Journal & Country Rank
تبوأت إيران المرتبة األولى بعدد  537مقالة.
وأظه��رت االحص��اءات ّ
أن  537بحثاً نش��رها

 10طرق تضمن لك هضم الطعام «بكل سالسة»

يعان��ي كثي��ر م��ن الناس من مش��كالت في الهض��م ،األمر
ال��ذي ي��ؤدي إلى خلل في عملية التمثيل الغذائي المعروفة
باس��م «األي��ض» ،والتي يتمك��ن من خاللها تحوي��ل الطعام
إلى طاقة تمكن أعضاء الجسم من القيام بوظائفها.
نستعرض هنا  10طرق من شأنها أن تعزز عملية التمثيل
الغذائي لجعل جسمك يعمل بشكل أكثر كفاءة ،وتصل
إلى أهدافك لخس��ارة الوزن واللياقة البدنية بش��كل أس��رع،
وفق ما ذكر موقع «هيلثي آند بريتي».
تناول وجبات كاملة
ع��ادة م��ا ي��أكل الن��اس أق��ل ألنه��م ال يري��دون اكتس��اب
المزي��د م��ن الده��ون ،لك��ن تن��اول القلي��ل من الطع��ام ليس
مفي��دا للصح��ة ،ألن ذل��ك س��يؤدي إل��ى إبط��اء العملي��ات
الحيوية لجسمك ويخفض منسوب الطاقة.
شرب الشاي األخضر
ع��ادة م��ا يخت��ار الن��اس القه��وة أو الش��اي ،ويرك��ز فق��ط

أولئ��ك الذي��ن يريدون إنقاص الوزن على الش��اي األخضر.
وينص��ح الخب��راء بالش��اي األخضر ل��دوره الكبير ف��ي تعزيز
التمثيل الغذائي والمساعدة في الهضم.
ممارسة الرياضة
ممارس��ة الرياض��ة اليومية جيدة ج��دا للصحة ،فهي تعزز
عملي��ة األيض وتحافظ على الجس��م في حالة جيدة خالل
الي��وم .لك��ن علي��ك أال تم��ارس رياض��ات عنيف��ة ،فيكفيك
أخذ قسط معقول من التمرينات بشكل يومي أو أسبوعي.
استخدام زيت الزيتون
يزي��د زي��ت الزيتون البكر الممت��از الس��يروتونين في الدم،
وه��و هرم��ون مرتب��ط بالش��بع .كم��ا يحت��وي زي��ت الزيتون
البكر على مضادات لألكسدة تساعد على مكافحة العديد
م��ن األم��راض ،مث��ل الس��رطان وهشاش��ة العظ��ام وتده��ور
الدماغ.
تناول بيضة يوميا
إن تن��اول بيضة كامل��ة يوميا مفيد جدا لك ،إذ يحتوي
الصف��ار عل��ى العدي��د م��ن المغذي��ات الت��ي تحف��ز عملي��ة
األي��ض ،بما ف��ي ذلك الفيتامينات التي ت��ذوب في الدهون
واألحماض الدهنية األساسية.
شرب الحليب
ينصح خبراء التغذية بشرب الحليب لم له من دور كبير
في تحويل الدهون إلى س��كر بس��رعة كبيرة ،والذي يتحول
ب��دوره إل��ى طاق��ة تمن��ح الجس��م الق��درة الكافية عل��ى تأدية
المهام اليومية.
تناول الحبوب الكاملة
وج��دت الدراس��ات أن تن��اول الطع��ام ال��ذي يس��تغرق وقت��ا
أط��ول ف��ي الهض��م ،مث��ل الش��وفان واألرز البن��ي والحب��وب،
يس��اعد ف��ي الحف��اظ عل��ى مع��دالت األي��ض بش��كل أفض��ل

دراسة جديدة تثبت «فوائد مذهلة» لألطعمة الغنية باأللياف
أظهرت دراس��ة جديدة أن األش��خاص الذين يكثرون من تناول األطعمة الغنية باأللياف والحبوب
الكاملة كانوا أقل عرضة لإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري واألمراض المزمنة
األخرى من الذين يتناولون أغذية تحتوي على نسبة قليلة من األلياف.
وقال��ت الدراس��ة ،الت��ي أجري��ت بتكليف من منظمة الصح��ة العالمية ،إن كل زي��ادة قدرها ثمانية
جرام��ات ف��ي محت��وى األلياف المتناولة يوميا يقابلها انخفاض تتراوح نس��بته بين  5في المئة و27
ف��ي المئ��ة م��ن إجمال��ي الوفي��ات وح��االت اإلصاب��ة بأم��راض القل��ب وداء الس��كري من الن��وع الثاني
وسرطان القولون ،كما تراجع كذلك خطر التعرض للسكتة الدماغية وسرطان الثدي .وتوصلت
الدراس��ة إل��ى أن تن��اول م��ا بي��ن  25و 29غرام��ا من األلياف يومي��ا يمثل هدفا جيدا لمن يس��عون إلى
الحص��ول عل��ى مكاس��ب صحي��ة ،ولكن البيانات المنش��ورة في دورية النس��يت الطبية تش��ير أيضا أن
تن��اول كمي��ات أكب��ر م��ن األلي��اف بمق��دوره أن يوفر وقاية أكب��ر .وقال جيم مان األس��تاذ بجامعة

شركة إيرانية ُتقبل على انتاج مرشحات الغسيل الكليوي

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

أنت اليوم تش��عر بإحساس رائع وصحتك
جي��دة وتش��عر بالثق��ة ،فأنت ف��ي المقدمة في
العم��ل ،ويمكن��ك أخي��راً الب��دء ف��ي تطبي��ق
أف��كار جدي��دة .حياتك الخاصة مس��تمرة في
االزده��ار .اس��تغل الوق��ت لمحاول��ة اكتش��اف
ف��رص جدي��دة .ثقت��ك بذات��ك اآلن مع��ززة
ونتيج��ة لذل��ك س��وف يمت��د إحساس��ك
بالرضا .يجب أن تهتم أكثر بهذه الناحية.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

ال يمك��ن التغل��ب عل��ى العقب��ات الت��ي
تراه��ا أمامك في الوق��ت الحالي إذا حاولت
حله��ا بالط��رق القديمة المعروف��ة .يجب أن
تغي��ر مدخل��ك والتوص��ل إلى اس��تراتيجية
ِّ
جديدة وأن ال تسمح لآلخرين بتغيير رأيك
أو خططك كثيراً .يكمن الحل بداخلك،
فببعض الثقة بالنفس تستطيع التغلب على
هذه المشكالت واإلمساك بزمام األمور.

األسد

 22متوز  21 -آب

يج��ب أن تس��تعد لمواجه��ة مش��كالت
جديدة ،فاألمور ليست جيدة في مكان العمل
وأن��ت ال تس��تطيع إنج��از س��وى القلي��ل .ال
تجعل ذلك يخيفك ،فهذه المراحل تجيء
ثم تذهب .في حياتك الخاصة ،أنت بحاجة
إل��ى داف��ع جدي��د ،فأن��ت تش��عر أن العالق��ات
م��ع م��ن حولك تفق��د رونقها .اكس��ر قيود
الروتين وافعل شيئاً غير تقليدي.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

تش��عر اآلن بأن��ك س��ليم البني��ة والذه��ن
وأخي��راً بإمكان��ك أن تتص��رف على طبيعتك
وسجيتك .كم الطاقة التي بداخلك حالياً
تمكنك من تطوير األش��ياء في العمل والقيام
بأنش��طة من ش��أنها أن تكون مرضية .كما أنه
الوق��ت المناس��ب ألخذ عطلة ،حيث س��تتمكن
هن��اك م��ن التفكي��ر بذه��ن ص��اف وتحدي��د
المشروعات التي ينبغي عليك تركها.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

س��تلقى ترحابا عارما م��ن قبل كل من
تقابلهم ،فاح��رص على أن تقابل ذلك الود
بنفس القدر وس��وف تكس��ب أصدقاء العمر!
وق��د يحالف��ك الح��ظ وتلتق��ي بش��ريك
حيات��ك .وتل��ك الت��ي ترغ��ب ف��ي الش��روع
به��ا .م��ن اآلن فصاع��داً ،الرؤي��ة لدي��ك
واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة
والتأقلم مع أي موقف تتعرض له.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

ستصبح صدقاتك أكثر عمقاً وسوف
تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات
ماضي��ة ال تنس��ى .ف��ي وس��ط المجموعات
التي تنتمي إليها باألخص ،سوف تتشابك
سلس��لة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية
ج��داً وس��وف تق��ودك بس��رعة مذهل��ة إل��ى
هدف��ك .يجب أن تتقب��ل كل فرد على ما
هو عليه ودع الطاقة تسري !

بم��رور الوق��ت ودون ش��ك ،أصبح��ت الحياة
على جزيرتك الصغيرة الهادئة مملة للغاية.
لدي��ك أف��كار وخط��ط جدي��دة تطالب��ك
بالتنفي��ذ ،ف�لا تؤج��ل األم��ر أطول م��ن ذلك؛
اح��زم أمتعت��ك وانطل��ق ف��ي اتج��اه المناط��ق
الجدي��دة .إذا تحدث��ت ع��ن أف��كارك م��ع م��ن
حولك ،س��وف يمكن��ك االعتم��اد على طاقم
عمل نشيط يمنحك الدعم الذي تحتاجه.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

تش��عر بالراح��ة التام��ة فيم��ا يخ��ص
ذات��ك واألم��ور الت��ي تق��وم به��ا ،ويظه��ر
علي��ك ه��ذا الج��و وينتق��ل إل��ى م��ن ه��م
قريب��ون من��ك .اس��تغل الفرص��ة اآلن
للتواص��ل م��ع أش��خاص بنف��س العقلي��ة.
اكمل خططك بأفكار اآلخرين وابدأ في
العمل بطاقة مركزة ،فما كان يبدو غير
متاح قد أصبح اآلن في متناول يدك.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

اآلن وقت��ك! س��وف تتع��رض ف��ي العم��ل
لس��يل م��ن التحدي��ات والخط��ط الجدي��دة.
إذا أبدي��ت بع��ض االهتم��ام به��ذه التحدي��ات
والخط��ط ،فس��وف ت َك��وِّن أصدقا ًء ج��دد .يلجأ
إلي��ك الناس أيض �اً في حيات��ك الخاصة .قد
تظه��ر بعض العالق��ات الجدي��دة والممتعة إذا
أبدي��ت رد فع��ل إيجاب��ي .م��ن الض��روري أن تدع
حالة النشوة الحالية على سجيتها.
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

في العمل ،يجب أن تفكر مرتين في جميع
قرارات��ك .أن��ت تمي��ل إل��ى الس��لوك المندفع
ال��ذي ق��د تن��دم عليه فيم��ا بعد .أن��ت مهووس
بالنج��اح حت��ى أن��ك عل��ى اس��تعداد إلنج��از
الهدف المطلوب على حساب اآلخرين .توقف
ع��ن دفع طريقك أمام اآلخري��ن ألن زمالءك
ق��د يجعلون��ك تدف��ع ثم��ن ذلك .مش��اعرك
غير المستقرة واضحة أيضاً .

س��تعم أج��واء م��ن االرتي��اب تس��توجب
منك اتخاذ موقف ،وس��تجد حالياً صعوبة
ف��ي التخلي ع��ن طريقة تفكي��رك المعتادة،
بالرغم من العواقب الس��لبية التي قد تكون
نابعة من الماضي .مع ذلك ،حاول أن تكون
متفتح��ا حتى تتمكن م��ن تعدي المصاعب
والعراقي��ل بليون��ة وس��هولة .ق��د يتأث��ر
جسمك اذا زاد الضغط عليه.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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الديال الدموي.
وباالش��ارة ال��ى أن الطاق��ة االنتاجي��ة
ل��دى ش��ركة المع��دات الطبي��ة التابعة
لله�لال االحم��ر االيران��ي لمرش��حات
الغس��يل الكلي��وي تص��ل ال��ى مليون��ي
ع��دد من نوعي  Low FluxوHigh Flux
س��نويا ،ق��ال المدي��ر الع��ام لمنظم��ة
تمهي��دات اله�لال االحم��ر :ان النوعي��ن
المذكوري��ن يت��م انتاجهم��ا بش��كل
معق��م تس��تعمل لمرة واحدة وال تس��بب
السخونة كما إنها صديقة للبيئة.
والجدير بالذكر أن شركة المعدات
الطبية التابعة للهالل االحمر االيراني
عب��ارة ع��ن مجموعة صناعي��ة تعمل في
اطار انتاج االغراض الطبية لإلستعمال
لم��رة واحدة ،بواس��طة اح��دث التقنيات
والمبان��ي العلمي��ة العصري��ة واآللي��ات
المتط��ورة ،ف��ي بيئ��ة تتمت��ع بكاف��ة
المؤش��رات والمعايي��ر الالزم��ة ،حي��ث
تمكن��ت م��ن قط��ع خط��وات مهم��ة ف��ي
مج��ال أح��دث المع��دات الحيوي��ة الت��ي
يحتاجها ذوي االمراض الخاصة.

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
يب��دو وكأن��ك تق��ف أم��ام مش��كالت ال يمك��ن
التغل��ب عليه��ا ،ف�لا تي��أس! فق��ط علي��ك تغيي��ر
منظ��ورك لألش��ياء وعندئ��ذ س��وف تب��دو الحل��ول
واضح��ة .ال تخ��ف م��ن طل��ب النصيح��ة! حيات��ك
الخاص��ة متقلب��ة بش��دة ف��ي الوقت الحال��ي .يجب
أن تتعام��ل م��ع التقلب��ات غي��ر المتوقع��ة به��دوء.
تحتاج إلى استرخاء أكثر .خذ استراحة بعيداً عن
مسئولياتك واستمتع ببعض الوقت الخاص بك.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

تمكن��ت ش��ركة المع��دات الطبي��ة
التابع��ة لله�لال الحم��ر االيران��ي م��ن
الدخ��ول ف��ي حي��ز انت��اج مرش��حات
الغس��يل الكلي��وي بع��د حصوله��ا عل��ى
رخصة  CEاالوروبية.
صرح المدير العام لمنظمة تمهيدات
اله�لال االحمر االيراني «علي فرجي»:
أن مرش��حات أجه��زة الغس��يل الكلي��وي
ذات اهمية حيوية فائقة لدى المصابين
بالفش��ل الكليوي س��يما ل��دى االطفال،
كم��ا أن االحصائيات ح��ول إحتياجات
وح��دات العالج بالدي��ال الدموي انحاء
الب�لاد ،تش��ير ال��ى أن مع��دل اس��تهالك
المرش��حات الت��ي تس��تخدم للغس��يل
الكلي��وي تع��د  40ال��ف ع��دد في الس��نة،
م��ا يجع��ل انتاج هذه المرش��حات ضمن
األولويات.
وأردف :الن��وع المتط��ور والحديث من
مرش��حات الغسيل الكليوي الدموي أي
الدي��ال الدم��وي لإلطف��ال ينت��ج حاليا
ف��ي اله�لال االحم��ر وفق��ا للمعايي��ر
العالمي��ة وتحض��ى ه��ذه المرش��حات
بشهادة  CEاالوروبية.
وق��ال فرج��ي أن��ه بع��د الحص��ول على
ه��ذه الرخص��ة ب��دأت عملي��ة انت��اج
مرش��حات الغس��يل الكلي��وي لألطف��ال
بحجم��ي  F۴و  F۴٠من��ذ االس��بوع
الماض��ي ف��ي ش��ركة انت��اج المع��دات
الطبي��ة التابع��ة لله�لال االحم��ر
االيراني.
وأوضح أن الدرس��ات تش��ير الى ان 50
ف��ي المئ��ة من حاالت الفش��ل الكليوي
ُ
الخلق��ي والمكتس��ب ف��ي االطف��ال
تحت��اج له��ذه المرش��حات لتلقي عالج

مقارنة مع األطعمة التي يمكن هضمها بسرعة.
الوقوف  3ساعات بالعمل
الجل��وس عل��ى كرس��ي المكتب لم��دة  10-7س��اعات على
األقل كل يوم ،أمر غير صحي .وفي المجمل ،يجب عليك
الوقوف  3ساعات على األقل كل يوم للحفاظ على التمثيل
الغذائي بشكل سلس.
تناول الثوم
ع��ادة م��ا يضي��ف الث��وم المزي��د م��ن النكه��ة إل��ى بع��ض
األطب��اق ،وإذا أضف��ت الث��وم إل��ى األطعم��ة الغني��ة بالدهون
والكربوهي��درات ،فإن��ه س��يعمل عل��ى الح��د م��ن تأثيراته��ا
السلبية في الجسم.
قليل من الشوكوالتة
يعتق��د الن��اس أن الش��وكوالتة ق��د تزي��د م��ن الدهون في
الجس��م ،وف��ي حي��ن أن ذل��ك قد يكون صحيحا ف��ي الواقع،
لك��ن للش��وكوالتة فوائ��د كبيرة ف��ي تعزيز نظ��ام التمثيل
الغذائي الخاص بك ويعطيك دفعة من الطاقة.

1

امليزان

ش��ركات االدوي��ة العالمي��ة المرموق��ة
مازال��ت له��ا مكات��ب ف��ي طه��ران ول��م
تغلقه��ا اال ان الحظ��ر مف��روض عل��ى
البن��وك بحي��ث ال تتوف��ر امكاني��ة
المعامالت المالية.
واك��د ض��رورة ان تك��ون هنال��ك
ضواب��ط دولي��ة للحظ��ر وق��ال ،ان��ه خ�لال
الحظ��ر يفق��د الكثير من االف��راد حياتهم
خاص��ة المرض��ى ل��ذا فان فارض��ي الحظر
ه��م مجرم��و ح��رب .واك��د ب��ان إع��راب
االوروبيي��ن ع��ن اس��فهم واس��تيائهم ال
يفيدن��ا ف��ي ش��يء وعلين��ا ان نجلبه��م الى
طاولة المفاوضات ليقدموا سبل الحلول.

الحائزة على شهادة  CEاالوروبية

أوتاغو النيوزيلندية والذي شارك في إعداد البحث« :تقدم نتائجنا دليال مقنعا للقواعد اإلرشادية
الخاص��ة بالتغذي��ة م��ن أج��ل التركيز على األلياف الغذائية ،واس��تخدام الحب��وب الكاملة بدال من
المك��ررة .ه��ذا يقلل من خطر اإلصابة بمجموعة واس��عة من األمراض الخطي��رة والوفيات الناجمة
عنها» .وتبين الدراسة أن غالبية الناس حول العالم يتناولون أقل من  20غراما من األلياف الغذائية
يومي��ا ،فيم��ا أوص��ت لجنة استش��ارية للتغذية ف��ي بريطانيا ع��ام  2015بزيادة األلي��اف الغذائية إلى
 30غرام��ا يومي��ا لكن تس��عة ف��ي المئة فقط من البالغين البريطانيي��ن تمكنوا من الوصول إلى هذا
الهدف ،مع اإلشارة إلى أن متوسط األلياف التي يتناولها البالغون في أميركا يبلغ نحو  15غراما
يومي��ا .وق��ال م��ان إن الفوائد الصحية لأللياف الغذائي��ة المتوافرة في أطعمة مثل الحبوب الكاملة
والبق��ول والخض��ر والفاكه��ة تنب��ع م��ن تركيبته��ا الكيميائي��ة وخصائص��ا الطبيعي��ة وأثرها على
عملي��ة األي��ض .وأضاف« :األطعمة الغنية باأللياف الت��ي تتطلب مضغا وتحتفظ بكثير من بنيتها
التركيبي��ة ف��ي الجه��از الهضم��ي تزي��د من اإلحس��اس بالش��بع وتس��اعد عل��ى التحكم في ال��وزن...
وتحل��ل األلي��اف ف��ي األمع��اء الغليظ��ة بواس��طة البكتري��ا المس��توطنة ل��ه تأثي��رات إضافي��ة واس��عة
النطاق تشمل الوقاية من سرطان القولون والمستقيم».
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افقياً:

عمودياً

 -1فنان كويتي كبير له أكثر  -1ممثل��ة مصري��ة قدي��رة م��ن
أهم أعمالها (رابعة العدوية).
من  20البوما غنائيا.
 -2ضد حار  -طالء.
 -2شجاع  -زمان .
 -3يناقش حول س��عر الس��لعة -
 -3يشاهد  -يقاسي.
 -4خص��م ش��ديد الخصوم��ة  -حرف جر.
 -4متشابهان  -خراب.
حاجب.
 -5متشابهان  -بحر (معكوسة).
 -5معبر  -حرك.
 -6الم  -بهي والمع.
 -6أحصى  -زاد.
 -7مرفأ ياباني هام.
 -7من التوابل  -ضد وراء.
 -8جامع��ة أميركي��ة ش��هيرة  -8 -أعل��ى عاصم��ة ف��ي العال��م -
مكافأة.
مسافر.
 -9بكى الميت  -تدرب.
 -9من العمالت العربية  -طن.

كلمة السر من ستة حروف :بلدة في الجنوب
أقاوي��ل -إنكلت��را -أع��وان -أمي��رال -اي��وان -اليم��ن -بواخ��ر -بج��ع -بيروت-
بت��ار -باري��س -تيب��ر -تنزانيا -ث��وب -جيزيل -جب��ور -حماة -حس��ون -خالد-
دواال -دوالب -دانت��ي -ذه��ب -رون��زا -رج��ال -رائ��د -رزق -زوريخ -زه��ور -زينة-
زيدان -س��ارتر -س��ايغون -ش��ادية -ش��ريهان -ش��برق -صخر -صائغ -صقيع-
ضاحية -طيف -عسل -عسجد -فجر -قش -كيمبو -كولومبيا -لواندا.
حل العدد السابق لكلمة السر :غينيا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:مديحة كامل  - 2حمال  -ينس��ى  - 3ميالنو  -نو  - 4دم  -تمدن
 - 5روى  - 6ليمان  -بدو  - 7مدار  -تروى  - 8أم  -سبات  - 9نجران  -وجه.
عمودياً - 1 :محمد سلمان  - 2دميم  -يدمج  - 3يال  -سما  - 4حالل  -أرسى
 - 5رن  -بن  - 6كيوتو  -أ أ  - 7إن  -مابوتو  - 8مسند  -در  - 9الون غوتيه.

