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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6101

في العمليات الجراحية الترميمية

عشية املؤتمر اإليراني الـ 17للعالج بالنطق

شركات ايرانية معرفية تبتكر تقنيات طبية جديدة

مناقشة أحدث اإلنجازات العلمية والدراسات في مجال النطق

نجح المختصون االيرانيون في إجراء عملية جراحية مبتكرة ،باستخدام منتجات شركات
معرفية ،حيث تم ترميم عيون شاب يبلغ من العمر  29عاماً.
وقال رئيس المركز المتقدم لجراحة الوجه والفكين بجامعة طهران للعلوم الطبية محمد
بي��ات ح��ول اإلصالح الجراحي وإع��ادة بناء حدقة العين بمس��اعدة التكنولوجيا المتقدمة :إن

استخدام منتجات الشركات المعرفية ساهم في نجاح هذه العملية.
وأض��اف :إن تصمي��م قوال��ب التقوي��م الخاص��ة بالمري��ض كان منتش��راً في الماضي بش��كل
محدود ،إال إن المشروع الجديد تم تنفيذه في مركز جراحة الوجه والفكين بطهران من قبل
خبراء شركة معرفية مختصة باستخدام برمجيات متقدمة.
وتابع :بالطبع ،هناك ش��ركتان معرفيتان أخريان ش��اركتا أيضاً في تصنيع قوالب التقويم
الخاص��ة .وبع��د تحضي��ر القوال��ب ف��ي غرف��ة العملي��ات باس��تخدام برمجي��ة ايراني��ة ،كما تم
اس��تخدام منت��ج لش��ركة معرفية اخ��رى ،ما يمكن القول انه ابتكار قي��م للغاية في مجال هذه
التكنولوجيا بعملية تسجيل قوالب التعويض اثناء اجراء العملية الجراحية.
واردف المخت��ص ف��ي جراح��ة الفم والوجه والفكين :اس��تخدام التكنولوجي��ا الرقمية ،والتي
تتضمن تقنيات التصوير الرقمي ،وإعداد تصوير ثالثي األبعاد ،وتقنيات التصوير الس��طحية
مثل عمليات المسح داخل الفم ساهم بشكل كبير في هذا المشروع.
ون��وه أن��ه بطبيع��ة الحال ،ف��إن إضافة كل هذه المعلومات إلى البرمجي��ات وإجراء العمليات
الجراحية في االجواء االفتراضية ،وكذلك إعداد القوالب التقويمية للمرضى وحتى توفير
لويح��ات خاص��ة بالمرض��ى ،وف��ي النهاي��ة إج��راء العملي��ات الجراحي��ة وهدايته��ا أثن��اء إجراء
العملية ،هي أيضاً إجراءات أخرى يمكن أن تحقق نتائج باهرة.
ولفت الى أن كل هذه االمور تخفض حجم ووقت الجراحة ومضاعفاتها ،وتزيد الدقة بدرجة
كبيرة .وهو مايقلل من الكلفة ،ال س��يما إذا تمت االس��تفادة من مواهب إيرانيين وإبداعاتهم،
وهو ما يظهر بوضوح في المشروع.
وأوضح بيات أيضا :هذه الطريقة تحظى بمكانة قيمة في مجال إجراء العمليات الجراحية
الترميمي��ة بم��ا في ذلك التش��وهات التنموية كالخلقية .كما س��يصبح مزج هذه التقنيات
بالمج��االت الطبي��ة األخ��رى الخاصة بإع��ادة البناء مث��ل الخاليا الجذعية ،والع�لاج الجيني،
والبروتينات الجديدة ،والذكاء االصطناعي ،واالجواء االفتراضية معجزة القرن.

اكتشاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

خطوات تمنع ترقق العظام وتحول دون هشاشتها

أعلنت اإلدارة الوطنية األميركية للمحيطات والغالف الجوي ،رسميا ،اكتشاف نوع جديد
من الحيتان القاتلة ،بعدما ظل وجوده محل شك بالنسبة للعلماء على مدار عقود.
ولم يسبق لعلماء مختصين أن قاموا برصد الحوت القاتل «د» بشكل مباشر ،لكن عددا من
الصيادين والسياح تحدثوا عن وجوده في المحيط منذ  60عاما.
وبخالف الحيتان القاتلة األخرى ،يتميز النوع الذي جرى اكتشافه في سواحل شيلي برأس
أكثر استدارة ،أما زعنفته الظهرية فهي أصغر من المعتاد ،فيما تتخذ عيناه لونا أكثر بياضا.
وتش��ير الس��جالت العلمية منذ عقود إلى وجود أنواع « »Aو» »Bو» »Cمن الحيتان القاتلة،
لكن الباحثين كانوا يشكون على الدوام في وجود أنواع أخرى.
وفي  ،1955تم العثور على حوت قاتل من نوع « »Dفي ساحل نيوزيلندا ،لكن الباحثين اعتقدوا
وقتها أن شكل الحيوان الغريب ناجم عن مشكلة جينية فقط.
ورغم ذلك ،قال الخبير في شؤون الحيتان بوب باتمان ،في سنة  ،2005إن صيادا من المحيط
الهندي عرض عليه صورا لحوت يحمل المواصفات التي لوحظت لدى حوت نيوزيلندا.
وم��ع ازده��ار الس��ياحة ف��ي القطب الجنوب��ي م��ن األرض ،زادت التكهن��ات بوجود ه��ذا الحوت
القاتل ،وفي س��نة  ،2010نش��ر باتمان ورقة علمية بش��أن الحيوان ،مع اس��تمرار غياب أي مؤش��ر
يدعم الفرضية.
وألجل قطع الش��ك باليقين ،انتقل باتمان رفقة فريق علمي إلى س��واحل ش��يلي ومكثوا في
المنطقة ألسابيع عدة ،وفي نهاية المطاف تمكنوا من رصد نحو  30حوتا قاتال من نوع «دي».

فحص للعني يكشف مرض الزهايمر
أف��ادت دراس��ة جديدة ،نش��رت في مجل��ة «ريتينا» لطب العيون ،أنه يمكن تحدي��د فروق «ذات
داللة» في شبكية العين لمرضى الزهايمر ،مما يمهد الطريق لمستقبل يمكن فيه تشخيص
المرض من خالل فحص بسيط للعين قبل ظهور األعراض الرئيسية.
واعتم��د بح��ث جامع��ة دي��وك األميركية على تقني��ة تصوير غير جراحية ،تس��مى التصوير
المقطعي الوعائي للتماسك البصري ( ، )OCTAالتي تتيح لألطباء سرعة فحص تدفق الدم
في الشعيرات الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من الشبكية.
وقال كبير مؤلفي الدراسة شارون فكرات« :إننا نقيس األوعية الدموية التي ال يمكن رؤيتها
خالل الفحص االعتيادي للعين ،ونقوم بذلك باستخدام تقنية موسعة جديدة نسبيا تلتقط
صورا عالية الدقة ألوعية دموية صغيرة للغاية في شبكية العين في بضع دقائق فقط».
وأضاف «من المحتمل أن تعكس هذه التغييرات في كثافة األوعية الدموية في شبكية العين
ما يحدث في األوعية الدموية الدقيقة في المخ ،ربما قبل أن نتمكن من اكتشاف أي تغييرات
في اإلدراك».
وبحس��ب موق��ع «ني��و أت�لاس» ،أجري��ت الدراس��ة عل��ى أكثر من  200ش��خص ،ت��م تصويرهم
شخصا منهم يعانون مرض الزهايمر ،و 37يعانون من
باستخدام تقنية  .OCTAووجدت أن 39
ً
ضعف إدراكي طفيف (.)MCI
وكان أحد األهداف الرئيس��ية للدراس��ة هو تحديد أي تلف في ش��بكية العين يمكن أن يرتبط
ً
ارتباطا مباش ًرا بمرض ألزهايمر ،بمعزل عن االنخفاض اإلدراكي العام المرتبط بتقدم العمر.

الصحة العاملية :العالم سيواجه موجة جديدة لفيروس اإلنفلونزا

سوف تحصل اليوم على الكثير من االهتمام
ف��ي العم��ل ،كم��ا أن روح الفري��ق ملحوظ��ة.
اعم��ل ف��ي فري��ق كلما أمك��ن ذل��ك ،ألن هذا
يجعلك تشعر براحتك .قم بعمل شيء غير
عادي اليوم مع أصدقائك .ما رأيك في إقامة
حفل��ة؟ أنت في حالة مزاجية جيدة ويمكنك
ًت َح ُم��ل أي ش��يء .لك��ن ال تره��ق نفس��ك ،وإال
فسوف تعرض صحتك للخطر.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

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 ق��د
تس��اعد آراء اآلخري��ن .س��وف تواج��ه ف��ي
حيات��ك الخاص��ة جمي��ع أن��واع المش��كالت،
ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في
هذا الموقف .س�لامتك الجسدية قد تصبح
أفضل .سوف يدفعك هذا أكثر إلى األمام.

األسد

 22متوز  21 -آب

يب��دو ف��ي الوق��ت الحال��ي أن��ك تواج��ه
عدداً متزايداً من التعقيدات غير المتوقعة.
ال يق��ع الل��وم عل��ى م��ن ه��م حول��ك – ف��ي
بع��ض األحي��ان تك��ون أن��ت المخط��ئ .حاول
أن تظ��ل هادئ �اً وأن ت��رى العقب��ات الموج��ودة
في طريقك كوس��يلة الكتش��اف مداخل
جدي��دة .اع��د اكتش��اف هدوئ��ك وس��وف
تخرج من هذه المرحلة أقوى.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

أن��ت تب��دو لم��ن حول��ك ك ُم ّب ِش��ر
متعص��ب؛ اكب��ح نفس��ك قلي� َلا واقب��ل آراء
وسلوك اآلخرين .كذلك ،ال تغضب بسهولة
إذا ق��ام اآلخ��رون بأخطاء ،فاإلثارة الزائدة اآلن
ض��ارة بصحت��ك ف��ي جمي��ع األح��وال ،وأن��ت
ذات��ك أيضاً بحاجة إل��ى العواطف والتقدير.
دع ضغ��وط الحي��اة اليومية خلف��ك ،فالراحة
سوف تعيد شحن مخزونك من الطاقة.

ال يمك��ن التغل��ب عل��ى العقب��ات التي
س��وف تقابل��ك التحدي��ات بص��ورة متك��ررة
بش��كل غير ع��ادي اليوم ،مس��ببة لك الكثير
م��ن الضغ��وط .ربم��ا يج��ب أن تبتع��د ع��ن
الطري��ق أحيان �اً ب��د ًال م��ن تحم��ل مس��ؤولية
كل ش��يء .س��وف يس��اعدك هذا على توفير
طاقت��ك لألش��ياء الهام��ة بح��ق ،خاصة في
العمل .يجب أيضاً أن تفكر في صحتك.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم
وال ظه��ور ألي عائق خارجي في األفق أيضاً،
ب��ل عل��ى النقي��ض ،غالبي��ة محيط��ك ودي
معك وخدوم وحياتك تس��ير بأفضل حال.
لكونك تتمتع بالحيوية أكثر ،فبإمكانك
القيام بكل ما ترغب فعله .مع ذلك ،عليك
أن تتس��اءل كي��ف س��يكون الوضع بالنس��بة
لك اذا صارت األمور أصعب من اآلن.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

إن العراقي��ل الت��ي تنب��أت بقدومه��ا من��ذ
فت��رة طويل��ة تظه��ر تدريجي �اً وتتح��ول إل��ى
واق��ع ،وب��ات تفاديها مس��تحي ًال .واجه تلك
التحدي��ات في أس��رع وقت ،حت��ى وإن كانت
المهم��ة صعب��ة .كلم��ا تأخ��رت ف��ي ذل��ك،
تراكمت العراقيل ووجب عليك مضاعفة
المجه��ود لتجاوزه��ا .فك��ر ف��ي أس��لوب
حياتك ،ولكن ال تكن قاسياً على نفسك.

األش �خ ��اص يف حم�ي��ط ال�ع�م��ل يتعاملون
بإجيابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفرتة
ملواجهة املشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي
االق �ت�راب أك�ث��ر م��ن ه��دف��ك .س ��وف تساعد
الديناميكية اليت تنمو بني الفريق على الوقوف
بصالبة أمام أصعب التحديات والوصول معاً
إىل النجاح .انتفع من تلك الطاقة الصادرة
منك قبل أن يفوت الوقت ومير دون ذلك.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

حالت��ك البدني��ة والذهني��ة ف��ي أحس��ن
ح��ال ،ل��ذا لدي��ك تأثي��ر إيجاب��ي كبي��ر عل��ى
اآلخري��ن الذي��ن يالحظ��ون م��دى إيجابيت��ك
ولمعان��ك بكام��ل ثقة .س��وف تنفـ�ُ�ذ الحماس��ة
التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر
فيه ،فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ
وتحقي��ق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.
ال تستهلك كل قوتك في مدة زمنية قصيرة.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

بم��ا أنك تتواصل حالياً بصورة جيدة
مع من حولك ،وتس��تطيع عرض خططك
ف��ي ج��و م��ن اإلث��ارة ،س��وف يمكن��ك أيض �اً
اجتذاب تابعين متحمسين بسرعة .ال ترتاب
فيهم بعد اآلن وتقبل أية مساعدة يعرضونها
علي��ك ،وحاول أيض �اً أن تكون منفتحاً تجاه
أف��كار اآلخري��ن وربم��ا تس��تطيع دم��ج ه��ذه
األفكار في خططك الخاصة.

1

الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

أنت اآلن مفعم بالحيوية ،وسوف تتمكن
من التعامل مع الموضوعات الهامة .يساعدك
موضوع ما
التفكير الواض��ح على االنتهاء من
ٍ
بنج��اح .وحت��ى ف��ي حياتك الخاص��ة ،تتضح
الش��كوك الت��ي كان��ت لديك ،وأن��ت اآلن قادر
على اجتياز الصعوبات التي كنت تتحاش��اها
فيم��ا س��بق ،س��وف يصل��ك رد إيجاب��ي عل��ى
الطريقة التي تعاملت بها مع األمور.

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
بم��ا أن��ك ش��خص اجتماعي بح��ق ،وبما
أن��ك ربم��ا ق��د تك��ون ق��د أهمل��ت واح��د أو
أكث��ر م��ن معارف��ك مؤخ��راً ،يجب عليك
اآلن إص�لاح ه��ذه العالق��ات م��رة أخ��رى
ومع��اودة التواصل .ترتفع فرص حل نزاع ما
بي��ن األس��رة أو األصدق��اء لألبد .س��وف تمر
بس��اعات ال ُتنس��ى م��ن التناغ��م والتضامن،
وهذا قد يلطف األوقات الصعبة.

أعلن��ت منظم��ة الصح��ة العالمي��ة أن العال��م س��يواجه حتم��ا انتش��ار موج��ة جدي��دة
لفيروس اإلنفلونزا ،ويحتاج لالس��تعداد للدمار المحتمل الذي يمكن أن يس��ببه ذلك
مع عدم االستهانة بالمخاطر.
وقالت المنظمة لدى اس��تعراضها خطة عالمية لمكافحة المرض الفيروس��ي واتخاذ
التدابير الوقائية قبل انتشار عالمي محتمل ،إن ظهور وباء جديد «أصبح مسألة وقت»
وليس مجرد احتمال.
وأض��اف المدي��ر الع��ام للمنظم��ة ف��ي بي��ان« :التهدي��د بوب��اء اإلنفلونزا حاض��ر جدا.
يتعين أن نكون يقظين ومستعدين ،فتكلفة انتشار واسع لإلنفلونزا ستفوق بكثير ثمن
إجراءات الوقاية».
ونتج أحدث انتش��ار لإلنفلونزا عن فيروس (إتش 1إن )1الذي انتش��ر في أرجاء العالم
عام��ي  2009و ،2010وأظه��رت دراس��ات ع��ن ه��ذا االنتش��ار أن واحدا من كل  5من س��كان
العالم أصيب به في العام األول ،وبلغ معدل الوفيات  0.02بالمئة.
ويحذر خبراء الصحة العالميون والمنظمة من خطر تحور فيروس أكثر خطورة من
فيروسات اإلنفلونزا ،وانتقاله من الحيوانات إلى البشر ليصيب مئات اآلالف.
وفيروس��ات اإلنفلونزا عديدة ومتغيرة وتصيب نحو مليار ش��خص كل عام في موس��م
انتش��ارها ،وم��ن بي��ن حاالت اإلصابة هناك ما بي��ن  3و 5ماليين حالة خطيرة تؤدي إلى
وفاة ما بين  290و 650ألفا كل موسم.
وتمنع األمصال إصابة البعض ،وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتحصين السنوي
خاص��ة للعاملي��ن ف��ي قط��اع الرعاية الصحي��ة واألكثر عرضة للم��رض ،مثل األطفال
وكبار السن.
وتتضم��ن خط��ة المنظم��ة ،الت��ي توص��ف بأنه��ا األكث��ر ش��موال حت��ى اآلن ،إج��راءات
لمحاولة حماية الس��كان قدر اإلمكان من االنتش��ارات الس��نوية لإلنفلونزا واالس��تعداد
لمواجهة الوباء.
وقالت المنظمة إن هدفيها الرئيس��يين هما تحس��ين القدرات العالمية على المراقبة
واالس��تجابة ،م��ن خ�لال ح��ث جمي��ع الحكوم��ات عل��ى وض��ع خط��ة وطني��ة لمكافح��ة
اإلنفلون��زا ،وتطوي��ر أدوات أفض��ل للوقاي��ة من الم��رض ورصده واحتوائ��ه وعالجه ،مثل
أمصال أكثر فاعلية وأدوية مضادة للفيروسات.

يقول العلم إنه كلما تقدم اإلنسان في العمر ،أصبحت عظامه أكثر رقة وأقل كثافة ،األمر
الذي يجعلها عرضة ألمراض عدة ،وهو ما يتطلب عناية خاصة تحميها من الكسر .ولحسن
الحظ ،يمكن لإلنس��ان اتخاذ خطوات تمنع ترقق العظام وتحول دون هشاش��تها ،وفق نصائح
من أطباء في كليفالند كلينيك بالواليات المتحدة.
تناول الخضراوات
الخض��راوات ه��ي أفضل مصدر لفيتامين  Cالذي يحفز إنتاج الخاليا المكونة للعظام .وقد
أظهرت دراسات عدة أن الخضراوات تساعد على مد العظام بالمعادن الالزمة لتقويتها.
تمارين القوة
ممارسة تمارين القوة ،أي الضغط على بعض المفاصل ،لها أهمية خاصة بالنسبة ألولئك
الذين يعانون من قصور المفصل في األطراف السفلية ،مثل الركبة أو التهاب مفصل الورك.
فيتامين دال
للمساعدة على امتصاص الكالسيوم ،يحتاج معظم البالغين من  1000إلى  2000وحدة من فيتامين
دال يوميا .وألن حبوب الكالسيوم وفيتامين دال ال تلبي هذا المطلب ،ينصح األطباء بالتعرض للشمس.
حمل األوزان
تعد تمارين حمل األوزان من بين التمارين األفضل لبناء العظام واألكثر فاعلية ،لكن يجب
أن تكون هذه األوزان محدودة ،وينصح أن تكون باستشارة طيب أو مدرب رياضي على اطالع على
الحالة الصحية للمتدرب.
ال تفرط بالتدخين
يرتبط فقدان كثافة العظام بالتدخين .فإذا كنت تدخن ،فابحث عن برنامج لمساعدتك
على اإلقالع عن التدخين الذي يؤثر بشكل سلبي على العظام.
فحص الكثافة
يمك��ن لألطب��اء الحص��ول على صورة أش��عة س��ريعة للتأك��د من أن كثافة العظام س��ليمة.
ويساعد هذا الفحص في تحديد مخاطر اإلصابة بمرض هشاشة العظام والكسور.
تناول األدوية
يمك��ن للنس��اء والرج��ال الذي��ن يعان��ون من هشاش��ة العظام بش��كل مزمن تن��اول العديد من
األدوية لمنع حدوث كسر خطير ،ال سيما في عظام الورك والعمود الفقري .وعليك استشارة
طبيبك الخاص بهذا الخصوص.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
السرطان

يعان��ي  7إل��ى  10بالمائ��ة من الس��كان من مش��اكل ف��ي النطق أو اللس��ان أو البلع وهي
أكثر شيوعاً عند األطفال وفقاً لإلحصاءات العالمية.
وف��ي ه��ذا الس��ياق ق��ال نائ��ب رئي��س الجمعي��ة االيراني��ة لع�لاج النط��ق اكب��ر داروئ��ي
عش��ية المؤتمر اإليراني الس��ابع عش��ر للعالج بالنطق :ثمة أسباب طبية ونفسية وبيئية
وتش��ريحية تس��بب مش��اكل ف��ي االتص��ال والبل��ع ،م��ن بينه��ا فق��دان الس��مع ،الحن��ك
المشقوق ،والسكتة الدماغية ،ومشاكل الحنجرة بما في ذلك االصابة بالسرطان.
وأض��اف :يختل��ف عالج النطق والبلع بالنظ��ر الختالف االضطراب ،فقد تعافى بعض
األش��خاص تماماً ،والبعض اآلخر يحتاج إلى إجراءات إلعادة التأهيل على مدار س��نوات
عديدة.
وتابع عضو قسم العالج النطق في جامعة الرعاية االجتماعية وإعادة التأهيل :يحاول
معالجو النطق أن ينال الش��خص المصاب بهذا النوع من االضطراب اكتس��اب القدرة
على التحدث واستخدام قدراته في التواصل مع اآلخرين.
وأشار إلى أن المؤتمر اإليراني السابع عشر لعالج النطق سينعقد من  1إلى  3أيار /مايو
المقب��ل ف��ي جامع��ة طهران للرعاي��ة االجتماعية و إعادة التأهيل بمش��اركة مختصين
واساتذة بارزين ويناقش أحدث اإلنجازات العلمية والدراسات في مجال عالج النطق.
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افقياً:

عمودياً

 -1مدين��ة تاريخي��ة ف��ي قيليقي��ة  -1نب��ع ي��روي دمش��ق ويعتب��ر
اكبر الينابيع في حوض دمشق.
التركية حصنها الرشيد.
 -2يغلق  -حمامة برية.
 -2يمشي  -من الحيوانات.
 -3دولة آسيوية  -اسم موصول.
 -3بكى الميت  -أحزان.
 -4برعم  -أحق وأجدر.
الحيوانات.
 -4ركب البحر  -من
 -5توقى من الشيء.
الملك.
كرسي
 -5ضد نهار -
 -6ب��دأ  -منطقة تاريخية جنوب
 -6ثغر  -بعث.
ما بين النهرين.
 -7خابي��ة (معكوس��ة)  -مض��غ
 -7عاصمة أفريقية.
الطعام.
 -8رونق للندبة.
 -8قليل الوجود  -سقى.
عربية.
عملة
 -9متشابهان -
 -9قاض ومؤرخ أندلسي كبير.

كلمة السر من أربعة حروف :مدينة لبنانیة
أرزة -الديار -الصني -اجلعيتاوي -األشرفية -اجلديدة -إحتفال -انتصار-
إستعطاف -بوسطن -بانكوك -باكستان -تايوان -تبغ -مت��وز -جيبوتي-
جرافة -جنازير -مجل -حديقة -دبابيس -رونق -رياضة -رونسار -زمهرير-
زغرتا -زق -زهيد -زهور -سالمات -سهم -صنف -صائغ -قش -كوبنهاغن-
كولورادو -مريابو -مباراة -نفرتييت -نروج -هونولولو.
حل العدد السابق لكلمة السر :صوفيا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:ابن الرومي  - 2لندن  -يعدو  - 3إدراك  -أحس  - 4خر  -جالء  - 5بابل
 غش  - 6لوار  -حيفا  - 7اتفاق  -هر  - 8جر  -يم  -شاي  - 9دامس  -مينن .ع�م��ودي�اً - 1 :األخ�ط��ل ج��د  - 2بندر  -وارى  - 3ن��در  -ب��ات  - 4آن��ا جارفيس
 - 5كلب  -أم  - 6ري  -احلق  - 7وعاء  -شم  - 8مدح  -غفران  - 9يوسف شاهني.

