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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6114

تقلص الخسائر الناجمة عن موجات البرد

شهر أبريل الجاري يشهد اقتراب  32جسم ًا من األرض

باحثون زراعیون ايرانيون يتوصلون الی  8أنماط جینیة من اللوز
أعل��ن رئی��س مرك��ز االبح��اث والتعلی��م
الزراع��ي والم��وارد الطبیعی��ة ف��ي محافظ��ة
آذربایجان الشرقیة (شمال غرب ايران) «حسن
توصل الباحثین
منی��ري فر» یوم الس��بت ع��ن ّ
الزراعیین في المحافظة الی  8أنماط جینیة
من اللوز ،كانت نتیجة لدراسات في التعرف
عل��ی مدى تكيف النبات على األج��واء الباردة
ونموه فيها.
وأض��اف أن��ه نظ��راً للموقع المرم��وق للبالد
ف��ي انت��اج الل��وز عل��ی المس��توی العالم��ي
یتوج��ب الحف��اظ علی مكانة ای��ران هذه ،عبر
تس��جیل أرق��ام قیاس��یة جدی��دة عل��ى صعی��د
إنت��اج ه��ذا المحص��ول الزراع��ي؛ مش��یراً ال��ی
توص��ل محقق��ي الب�لاد ال��ی  8أنم��اط جینیة
ّ
منها نمط جیني یزید من قدرة التكیف على
الدرجات العالیة من البرودة.
وقدّر حجم الحبة الواحدة من هذا اللوز 52
غرام �اً كبیرة الحجم تحم��ل  20بالمائة من
م��ادة الس��كر وه��ي ذات نس��یج قوي ج��داً ونواة
صغیرة غیر ُم ّرة وسهلة الفصل.

ولف��ت ال��ی ّ
أن ه��ذا الن��وع م��ن الل��وز بفض��ل
إمكانی��ة اإلحتف��اظ ب��ه ف��ي المخ��ازن لفت��رة

طویل��ة یُعتب��ر مناس��باً ج��داً لإلرس��ال ال��ی
األسواق البعیدة.

الس��نط هو ناتج عن فيروس الثآليل الذي يصيب البش��رة
ويس��بب الع��دوى ،وهو الفي��روس القادر عل��ى دخول الطبقة
العليا من الجلد من خالل الخدوش.
ووفق �اً للموق��ع الطب��ي األمريك��ي « "WebMDأوض��ح
الباحثون أن أطباء الجلد ال يعرفون لماذا تحدث اإلصابة،
كم��ا أن بع��ض الناس أكثر عرضة لالصابة بالس��نط من
غيره مثل األطفال أكثر من البالغين ،ألن أجهزة المناعة
لديهم ضعيفة ضد أنواع عديدة من الفيروسات.
معد؟ لألسف نعم ..يمكن االصابة بالسنط
هل السنط ٍم��ن لم��س ثؤل��ول عل��ى جس��م ش��خص آخ��ر ،أو م��ن خ�لال
االتص��ال مع األس��طح التي لمس��ت ثآليل ش��خص ما ،مثل
المناشف أو حمامات.
هل يمكن نشر السنط من جزء إلى آخر لنفس الجسد؟نعم يمكن ،لهذا الس��بب من المهم عدم العبث في الس��نط
الخاص بك وغسل يديك على الفور وبدقة ،لعدم انتقاله
في مكان آخر.
عالج السنط:يقول العديد من أطباء األمراض الجلديةإن السنط يمكن أن يذهب من تلقاء نفسه دون وصفة طبية
بع��د بضع��ة أش��هر ،وإذا لم يختف خالل تلك الفت��رة ،أو إذا
ازداد سوءا ،يجب إزالته جراحياً بالليزر.
يقوم بعض األطباء بتجميد السنط بالنيتروجين السائل
وم��ن ث��م إزالت��ه بالليزر ،وق��د يس��تخدم األطباء أيض �اً مادة
كيميائي��ة تس��مى الكانثاريدي��ن عل��ى الس��نط ،التي تمنع
نموه مرة أخرى ويمكن إزالته.

ویت��م انت��اج م��ا یزی��د ع��ن  16طن��ا م��ن هذه
الفاكه��ة ف��ي كل هكت��ار وف��ق ه��ذا النم��ط
الجیني الجدید.
هذا وإهتمت الدراس��ة العلمیة التي أجریت
ف��ي المحافظ��ة بفخ��ص األس��الیب الصائن��ة
للمحاصیل وسبل تقلیص الخسائر الناجمة
عن موجات البرد التي تضرب البساتین ،فض ً
ال
ع��ن التع��رف علی م��دی التكی��ف النباتي أمام
الب��رد وتوظیف م��واد نباتیة مضادة لالنجماد
وانتاج مستحضرات غذائیة وإدارة البساتین.
وأعل��ن منیري أن مرك��ز األبحاث والتعلیم
الزراع��ي والم��وارد الطبیعی��ة ف��ي المحافظ��ة
ك � ّرس نش��اطاته عل��ی  6مه��ام أساس��یة
ومنه��ا تنفي��ذ  150مش��روعاً دراس��یاً وطنی �اً
وعل��ی مس��توی المحافظ��ة وكذل��ك القیام
بنش��اطات ترویجی��ة وصیاغ��ة مایزی��د عن 30
تقریراً نهائیاً یخص المشاریع المنجزة.
ُیض��اف الیه��ا اع��داد واص��دار 150مق��ا ً
ال عن
فعالی��ات المرك��ز ت��م طبعه��ا ف��ي مج�لات
علمیة بحثیة وإقامة ملتقیات علمیة.

عل��ى الرغم م��ن أهمية زي��ارة طبيب
األسنان بش��كل دوري ،يؤجل كثيرون
ه��ذه الزي��ارة رغ��م ظه��ور مؤش��رات
لديه��م ،تؤكد ض��رورة الحصول على
استشارة طبية.
ويتجاه��ل كثي��رون أعراض��ا ت��دل
عل��ى وج��ود مش��كلة ف��ي أس��نانهم
ألس��باب ع��دة ،ف��ي مقدمته��ا الخ��وف
المبالغ فيه من زيارة طبيب األسنان.
فبحس��ب موق��ع «إنس��ايدر» ال تزي��د
نس��بة األميركيي��ن الذي��ن ي��زورون
طبيب األس��نان مرة واحدة في الس��نة
عن  58في المئة ،رغم تحذيرات أطباء
م��ن عالم��ات بوج��ود مش��كالت لديهم
كما في القائمة التالية:
حساسية األسنان
م��ن أع��راض تس��وس األس��نان
حساس��يتها تج��اه األغذي��ة أو
المش��روبات الس��اخنة والب��اردة وتلك
ذات الطع��م الحل��و .كم��ا يمك��ن أن
تك��ون ه��ذه الحساس��ية مؤش��را عل��ى
انحس��ار اللث��ة أو وج��ود آفة ف��ي جذور
األسنان.
رائحة الفم الكريهة
م��ن الممك��ن أن تك��ون رائح��ة الف��م
الكريه��ة دلي�لا على وجود مش��كلة في
األس��نان بحس��ب خبي��ر طب األس��نان
التجميلي ،الدكتور ستيفن سبيتز.
الشعور بسطح خشن في الفم
ق��د يك��ون ش��عور الش��خص بنت��وء أو
سطح خشن في الفم أو اللسان مؤشرا
خطي��را عل��ى أم��راض مث��ل في��روس
ال��ورم الحليم��ي أو س��رطان الف��م ،لذا
ينبغ��ي التوج��ه لطبي��ب األس��نان فورا
عند اكتشاف أي من هذه األعراض.
تشوه األسنان
م��ن المحتم��ل أن ي��ؤدي تغي��ر ل��ون
األسنان إلى حدوث عدد ال يحصى من
المش��كالت الفموية .وتختلف طريقة
ع�لاج ه��ذه المش��كلة بحس��ب تقيي��م

الطبي��ب ،إذ ق��د يلج��أ إل��ى ع�لاج قناة
ج��ذر الس��ن ،أو يمك��ن أن يزي��ل الس��ن
عند الضرورة.
نزيف اللثة
إذا كان��ت اللثة تن��زف عند تنظيف
األس��نان بالفرش��اة أو الخي��ط ،فم��ن
المحتم��ل أن تك��ون مصاب��ة بالته��اب
اللث��ة ولك��ن ينبغ��ي الحص��ول عل��ى
استش��ارة طبيب��ة ،ألن الن��زف قد يكون
له تداعيات خطيرة قد تطال ش��رايين
الجسم.
ألم في األسنان والفم والفك
يع��د األل��م ف��ي األس��نان أو الف��م أو
الفك مؤشرا على وجود شيء خاطئ
بالجس��م ،إذ يمكن أن يكون للش��خص
تجويف في اللثة أو كس��ر في الس��ن،
وص��وال إل��ى األورام وحت��ى س��رطان
الفم.
الضغط على األسنان ليال
يضع كثيرون ممن يضغطون على
فكه��م لي�لا ،الكثي��ر م��ن الق��وة عل��ى
أس��نانهم وعض�لات الفكي��ن ،كم��ا
تتأث��ر منطق��ة الكتف أيضا ،ويتس��بب

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

ف��ي الغال��ب لن تصادفك أي��ة عقبات من
اآلخري��ن ،وس��وف تتع��رف عل��ى أش��خاص
جدد بس��رعة وبأقل مجهود .إذا اس��تخدمت
ه��ذه المعرف��ة ،فس��وف تتحق��ق الصداق��ات
المجدي��ة عل��ى الم��دى البعي��د .الي��وم يبدو
أن��ه لي��س هناك مش��كلة ال تس��تطيع حلها،
وتس��مح ل��ك حالت��ك المزاجي��ة الجي��دة
وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

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.

األسد

 22متوز  21 -آب

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

العذراء

 22آب  21 -ايلول

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

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

يتزاي��د طموح��ك إل��ى م��ا ال يمك��ن
تحقيق��ه ،وف��ي بع��ض األحي��ان ينتاب��ك
التساؤل عن النتاج التي قد تحدث إذا تنازلت
عن مبادئك ومثلك العليا من أجل تحقيق
أحالم��ك .ال تنج��رف وراء تل��ك األف��كار.
يج��ب علي��ك أن تكب��ح طموحات��ك بع��ض
الش��يء .وتذكر أن في أغلب األحيان أبسط
األشياء هي التي تجلب السعادة للفرد.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك
أم��ام موق��ف ل��م تك��ن تتوقع��ه تمام �اً ،لك��ن ال
تبال��ي بذل��ك .إن كان باس��تطاعتنا توق��ع
كل ش��يء ،س��تغيب عنا ملذات الحي��اة .إذن،
ال تنعى حظك وال تشعر باألسف لمصيرك
ب��ل عل��ى العكس ،كن يقظ �اً ،فالحياة تخبئ
دائماً مفاجآت سعيدة .من اآلن الرؤية لديك
واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

تستعجب حالياً من مدى سهولة األمور؛
استخدم هذه الفرصة المحببة لمواجهة أو
إنهاء الكثير من األمور وعندها سوف تصبح
مستعداً لمواجهة أوقات أكثر توتراً عندما
تصعب األمور .يمكنك االعتماد على تأييد
م��ن ه��م حولك ،ولكن يج��ب أن تبدأ في رد
الجميل فوراً .هكذا تستطيع االعتماد على
مساعدتهم دائماً في المستقبل.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت
يف ب ��ادئ األم ��ر ،ورمب ��ا ه�ن��اك شخص حي��اول
إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك .ال
تيأس انظر إىل األم ��ر كأنه عقبة واخترب
إرادتك .دافع عن خططك وامض إىل األمام،
أو ح��اول تكييف أف�ك��ارك حبيث تتماشى مع
الظروف احلالية .إي من اخليارين سيظهر ما
إذا كان هدفك يستحق العناء.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

اآلن وقت��ك! س��وف تتع��رض ف��ي العم��ل
لس��يل م��ن التحدي��ات والخط��ط الجديدة.
إذا أبدي��ت بع��ض االهتم��ام به��ذه التحديات
والخطط ،فسوف ت َكوِّن أصدقا ًء جدد .يلجأ
إليك الناس أيضاً في حياتك الخاصة .قد
تظهر بعض العالقات الجديدة والممتعة إذا
أبديت رد فعل إيجابي .من الضروري أن تدع
حالة النشوة الحالية على سجيتها.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

مهارات��ك التنظيمي��ة مطلوب��ة ف��ي العمل
اليوم ،ويمكنك جمع أفكار زمالئك وبالتالي
تتف��وق .ق��د يكون لذل��ك تأثي��راً إيجابياً على
ثقتك بذاتك ،كما سوف يالحظ األصدقاء
أيضاً النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر
عل��ى جم��ع الش��خصيات المختلف��ة مع �اً .بما
أن��ك تش��عر بحالت��ك الجي��دة ،ال تنس��ى أن
تعمل على تغيير عاداتك غير الصحية.

نصائح للوقاية من حساسية الربيع
بدأ فصل الربي��ع المعروف أنه يعرض
الكثي��ر من األش��خاص وخاص��ة مرضى
الحساس��ية والجي��وب األنفي��ة للعدي��د
م��ن المش��اكل الصحية ،وه��ذا نتيجة
للرياح المحملة بحبوب اللقاح واألتربة
الش��ديدة ،وخالل هذا التقرير سنتعرف
على أس��باب حساس��ة الربي��ع وأعرضها،
وذلك وفقا لموقع «.»webmed
وأش��ار التقري��ر ،إل��ى أن تغي��ر الفصول
يع��د أزم��ة حقيق��ة ل��دى األش��خاص
الذي��ن يعان��ون من الحساس��ية ،وخاصة
فص��ل الربي��ع ال��ذي يحم��ل األترب��ة
وحبوب اللق��اح الخاصة بالزهور والزرع،
م��ا يتس��بب ف��ي تع��رض األش��خاص
لضعف ش��ديد ف��ي المناعة ل��دى هؤالء
األشخاص.
وق��دم التقري��ر أه��م األس��باب المؤدي��ة
لإلصاب��ة بحساس��ية الربي��ع ،ومنه��ا
التعرض لألتربة ،وانتش��ار حبوب اللقاح
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في الطقس ،وتقلبات الطقس الشديدة،
انتش��ار بعض الحشرات الخاصة بفصل
الربي��ع ،جمي��ع ه��ذه األش��ياء تس��بب
اإلصابة بحساسة الربيع.
وتختل��ف أع��راض حساس��ية الربي��ع
حسب مناعة الشخص المصاب ،ومن أبرز
األعراض العطس ،انسداد األنف ،الشعور
بانس��داد ف��ي األذن ،والحك��ة ف��ي األن��ف،
والص��داع المس��تمر ،ضي��ق ف��ي التنفس،
والربو ،وحساس��ية في العين أي تعرضها
الحم��رار ش��ديد وت��ورم ،وق��د يص��ل األمر
ف��ي بع��ض األحي��ان إلحم��رار ف��ي الجلد
وتكوي��ن الدمام��ل .وق��دم التقري��ر بعض
النصائ��ح الهام��ة للوقاي��ة م��ن اإلصاب��ة
بحساسية الربيع ،أهمها تنظيف المنزل
جيدا من األتربة ،وتناول األطعمة الغنية
بفيتامي��ن «س��ي» كالجواف��ة والكي��وي
والبرتق��ال ،وأكث��ر من األطعم��ة الغنية
باألوميغا 3كاألسماك.

9

الكلمات المتقاطعة

يمكن��ك الي��وم العم��ل بش��كل ب ّن��اء م��ن
خ�لال الفري��ق ،وه��ذا يعن��ي أن��ك س��وف
تس��تطيع تطبيق أصعب األفكار اليوم .سوف
تتلق��ى دعم �اً بش��كل خاص من خ�لال العمل
وكذلك حياتك الش��خصية ،أظهر حبك
لآلخري��ن به��دف تقوي��ة العالق��ات .قد تقابل
الي��وم ح��ب حيات��ك ،فافتح عيني��ك جيداً!
فقط عليك ترك التوتر اليومي وراءك.
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قي��اس ق��وة العض�لات وتقديم المش��ورة
لمزي��د م��ن التدري��ب نظ��را لمس��اهمة
ه��ذه الرياضة في إطالة العمر» ،وفق ما
نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأوض��ح أرايج��و أن «تصب��ح العض�لات
أضع��ف م��ن تق��دم الش��خص في الس��ن،
األم��ر ال��ذي وجدنا أنه عامل حاس��م في
وفي��ات األش��خاص وخصوصا م��ن تزيد
أعماره��م عن  40عاما» .وربط الباحثون
الذي��ن اس��تعرضوا نتائ��ج دراس��تهم ف��ي
مؤتم��ر الجمعي��ة األوروبي��ة ألم��راض
القلب ،بلشبونة البرتغالية ،بين التمتع
بعض�لات قوي��ة وانخفاض ف��رص الوفاة
بأمراض مثل القلب والسرطان.
ونص��ح القائم��ون عل��ى الدراس��ة م��ن
يرغب بممارس��ة رفع األثقال أن يختاروا
تمرينات تشمل القسم العلوي والسفلي
من الجسم ،وأن يتراوح تعداد مجموعات
التدريب بين  3و ،6وبـ 8تكرارات.

كلمة السر

الثور
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كش��فت دراس��ة طبية حديث��ة أجراها
علماء برازيليون في عيادة «إكسرسايز
كليني��ك» بريو دي جانيرو ،عن فوائد
رف��ع األثق��ال باعت��دال وب��أوزان ليس��ت
ثقيلة في الصاالت الرياضية ،وخصوصا
بالنس��بة لكبار الس��ن .وش��ملت الدراس��ة
التي امتدت لـ 6س��نوات 4 ،آالف شخص،
تراوح��ت أعماره��م بي��ن  40و ،85وج��رى
تقيي��م صحتهم بع��د أن طلب منهم رفع
أوزان على نحو متزايد تدريجيا.
ورك��ز الباحث��ون عن��د رف��ع األثق��ال
بوضعية الرفع من مستوى الفخذ وحتى
منطق��ة األكتاف ،وتوصل��وا إلى أن من
كان يحم��ل أوزان��ا مبال��غ فيه��ا عرض��ة
للوف��اة بمع��دل أكب��ر بنس��بة  13م��رة
مقارنة بمن يرفع أوزانا عادية أو مقبولة.
وتعليق��ا على الدراس��ة قال البروفيس��ور
المش��رف عل��ى البح��ث ،كالودي��و جيل
أرايجو« :يجب على األطباء التفكير في
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خطير مع األرض .وأضافت وكالة الفضاء
األميركي��ة ف��ي بي��ان بحس��ب الصحيف��ة
البريطانية« :سيش��هد ش��هر أبريل الجاري
اقت��راب  32جس��ما م��ن األرض» ،موضح��ة
«م��ن غي��ر المرجح أن يضرب جس��م كبير
األرض بطريق��ة كارثي��ة خ�لال مئ��ات
السنين المقبلة».

فائدة غير متوقعة لرفع األثقال ..ودراسة تكشفها

ذلك بالصداع.
طول األسنان
يمكن أن تظهر عالمة تحذير أخرى
تتمثل في مظهر األس��نان الذي يكون
مختلفا عن الشكل الطبيعي.
ويرج��ع األطب��اء ذل��ك إل��ى حال��ة
تعرف باس��م «طحن األس��نان» ،والتي
ت��ؤدي إل��ى تحطي��م منطق��ة المين��ا،
وجع��ل األس��نان عرض��ة للتس��وس،
وإلح��اق التهاب��ات باألعص��اب وغيرها
من المشكالت الصحية.
مذاق سيء
يحتم��ل أن يك��ون اإلحس��اس بطع��م
س��يء في الفم نتيجة لقيح ناجم عن
ع��دوى يجع��ل «الخ��راج» ينتش��ر ف��ي
الفم.
غياب طويل
ف��ي ح��ال ل��م ت��زر طبي��ب األس��نان
ألكثر من ستة شهور ،فمن الضروري
أن تتوج��ه إلي��ه إلج��راء الفحوص��ات
االعتيادي��ة وتنظي��ف األس��نان إن
ل��زم األم��ر ،تجنب��ا لح��دوث مش��كالت
صحية.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
الحمل
 22آذار  12 -نيسان
اليوم تمتلك الثقة لتجربة شيء جديد،
ونتيجة لذلك ،قد تمر بتغييرات في الحياة
المهني��ة وف��ي الحال��ة الصحي��ة ،وأيض �اً في
الحياة العاطفية .لذلك ،ابدأ بالتعامل مع
المش��روعات ال ُمعد لها منذ مدة واس��رع في
العمل .سوف يالحظ اآلخرون هذا المدخل
الجديد بإيجابية ،وسوف يقومون بدعمك،
ولكن يجب أن ال تصاب بالغرور.

كش��فت وكال��ة الفض��اء األميركي��ة
«ناس��ا» الجمع��ة ،أنها «تراق��ب عن كثب»
خمس صخور فضائية ضخمة ،ستمر قرب
األرض بسرعة هائلة.
ووصفت «ناسا» الصخور الفضائية بأنها
تتح��رك بس��رعة كبيرة تبل��غ  50ألف ميل
في الساعة ( 80ألف كيلو متر في الساعة
تقريب��ا) .وتع��د  GN4األكب��ر حجم��ا بين
الصخور الخمس ،حيث يبلغ ارتفاعها 220
قدم��ا ،أي أنه��ا أط��ول من برج بي��زا المائل،
وفق ما نقلت صحيفة «صن» البريطانية.
ومرت الصخرة  GN4بالقرب من األرض،
مس��اء الس��بت ،في حوالى الس��اعة العاشرة
و 20دقيقة بتوقيت غرينيتش ،بينما كانت
الصخرة  GO4األس��رع بـ 80ألف كيلومتر
في الساعة تقريبا.
ودع��ت «ناس��ا» إل��ى ع��دم القل��ق م��ن
االقتراب المرتقب ،مستبعدة حدوث تصادم

 10عالمات تعني مراجعة طبيب األسنان «فورا»

عالج السنط بالليزر
والنيتروجني
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افقياً:

عمودياً

-1مدين��ة إس��بانية ف��ي األندل��س
عرفها العرف باسم المدينة الخضراء.
-2عاقل -دولة أميركية.
-3قاع��دة بحري��ة تونس��ية-
تهذيب.
-4نصح -ظرف مكان.
-5عاصم��ة والي��ة ماريلن��د
األميركية.
-6عاسر -وشى.
-7للتفسير -هم.
-8تخاذل -اقترب.
-9مدين��ة ألماني��ة اش��تهرت
بحماماتها الكبريتية الحارة.

-1أول مسجد في إسبانيا أسسه
ميرزا طاهر أحمد في قرطبة.
-2دولة عربية -يثور.
-3نب��ات يس��تعمل ف��ي صن��ع
الكراسي -متشابهان.
-4اختبر األمر -مادة متفجرة.
-5واحة في الحجاز -متشابهان.
-6هجم (معكوسة) -يلسع.
-7محب لنفسه -مجال.
-8صوَّب -مقدار العمر -مثيل.
-9رفض -موضع.

كلمة السر من أربعة حروف :دولة اوروبية
استنبول -السودان -الكويت -األرجنتني -بلجيكا -بوليفيا -بندق -ثغر-
ث ��ري -ج ��دة -جبل ال �ط��ارق -ح��امت ط��ي -ح�ص��ان��ة -ح�ي��ات��ي -دج �ل��ة -ده��ر-
دي�ن��ام�ي��ت -ري �ن��وار -ري �ف��ون -س�ه��ام -س ��راط -سلسبيل -عسجد -ع�ط��ارد-
فنزويال -مائدة -مسابقة -موريتانيا -مفيدة -مسلية -نابوليون -ن��وادر-
نيوتن -نارميان -هايدن -هدى -هاييت -هز -وهران -وج -وارسو.
حل العدد السابق لكلمة السر :كوستاريكا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:معمار سنان  -2نال -برادو  -3يقايض -نار  -4سلوى -تدنى  -5القوي
 -6كي -ند -دهش  -7لدود -تيار  -8يتهج -فيت  -9سرد -دبي.
عمودياً -1:منيسيكليس  -2عاقل -يدبر  -3مالوي -وتد  -4ياونده  -5ربض -قد-
جد  -6سر -تل  -7ناندا ديفي  -8أدان -هات  -9نور الشريف.

