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خبرپزشكي
خوراکیهای مفيد براي مبتالیان به کبد چرب

چربی در بخشهای مختلفی از بدن برای تامین انرژی ذخیره میش��ود.
بخش��ی از کبد هم از چربی تشکیل ش��ده اما باال رفتن حجم چربی ذخیره
شده در کبد نشانه بیماری کبد چرب است.به گزارش ایسنا ،دو نوع بیماری
کب��د چرب وجود دارد :کبد چرب الکل��ی و کبد چرب غیر الکلی .همچنین
در زن��ان این امکان وجود دارد که به دلیل بارداری دچار بیماری کبد چرب
ش��وند.درمان اصلی برای بیماران کبد چرب تغیی��ر در رژیم غذایی و ورزش
کردن است .اگرچه برخی افراد باید برای درمانهای بیشتر به پزشک مراجعه
کنند .رژیم غذایی برای بیماری کبد چرب شامل انواع مختلفی از خوراکیها
میشود .کاهش کالری مصرفی و خوردن مواد غذایی طبیعی و حاوی فیبر باال
نقطه شروع خوبی است .مصرف خوراکیهای حاوی کربوهیدراتهای پیچیده،
فیبر و پروتئین میتواند به احساس سیری و تامین انرژی کمک کند.
برخی افراد تمایل دارند برای درمان این بیماری رژیمهای غذایی خاص
همچون رژیم گیاهی یا مدیترانهای داشته باشند.
ب��ه گزارش مدی��کال نیوز تودی ،عالوه بر این توصی��ه ها ،خوراکیهای
خاص��ی وجود دارند که ممکن اس��ت برای مبتالیان ب��ه بیماری کبد چرب
مناسب باشند .برخی از این مواد خوراکی مفید عبارتند از:
سیر :نتایج یک بررسی نشان میدهد مصرف مکملهای پودر سیر ،وزن
بدن و چربی را در مبتالیان به بیماری کبد چرب کاهش میدهد.
اسیدهای چرب امگا  :۳بازبینی نتیجه یک بررسی حاکی از آن است
که اسیدهای چرب امگا  ۳سطح چربی کبد و کلسترول  HDLرا در بیماران
مبتال به کبد چرب کاهش میدهد.
قه�وه :قه��وه ح��اوی اس��ید کلروژنی��ک اس��ت .ترکیبی ک��ه خواص
آنتی اکس��یدانی و ضد التهابی دارد همچنین به کاهش کلس��ترول و فشار
خون کمک میکند .ع�لاوه بر این ،قهوه به حفظ بدن در برابر بیماری کبد
چرب غیرالکلی کمک میکند .افزودن قهوه به وعده صبحانه در رژیم غذایی
مبتالیان به اسید چرب حائز اهمیت است.
بروکلی :مصرف انواع مختلف سبزیجات برای بیماری کبد چرب مفید
اس��ت اما بروکلی یکی از گیاهانی اس��ت که باید نسبت به گنجاندن آن در
رژیم غذایی توجه ویژهای داش��ت .بررس��یها نشان میدهد مصرف طوالنی
مدت بروکلی از تشکیل چربی در کبد موشها جلوگیری میکند.
چای :مصرف چای برای اهداف پزش��کی روشی است که از هزاران سال
قبل کاربرد داشته است .همچنین نتایج یک تحقیق نشان میدهد چای سبز
چربی خون کمک میکند.
به طور خاص به کاهش میزان چربی بدن و
ِ
گردو :مغز گردو سرش��ار از امگا  ۳اس��ت .بررسی انجام گرفته در سال
 ۲۰۱۵حاکی از آن اس��ت مصرف گردو عملکرد کبد را در بیماران مبتال به
کبد چرب غیر الکلی بهبود میدهد.
آووکادو :آووکادو سرش��ار از چربیهای مفید است و حاوی مواد مغذی
ضد التهابی و فیبر محلول است که به کاهش قند خون و استرس اکسیداتیو
کمک میکند.س�ویا :برخ��ی از پروتئینها به حفظ ب��دن در برابر بیماری
کبد چرب کمک میکنند .س��ویا نیز به متعادل نگه داش��تن اثرات مصرف
کربوهیدراتهای س��اده بر بدن کمک کرده و س��طح قن��د خون را کاهش
میدهد.
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مضرات افراط در مصرف انواع داروها
زنده یاد دکتر نجم الدین حاجی سیدحسنی

مص��رف ان��واع محص��والت
خوراکی و داروها به مدت طوالنی
باعث ایجاد عادت شده و ترک آن
موجب ب��روز ان��واع ناراحتیها در
بدن میشود و افرادی که به بعضی
از م��واد و ترکیب��ات عادت می کنند پ��س از ترک آن
و نرس��یدن آن ماده به س��لولها باعث ظهور عوارض و
مشکالت میشود.
س��لول های بدن انس��ان قادر اس��ت به هر ماده و
ترکیبی عادت نمای��د و از آن بهره گیرد ولی از ترک و
نرس��یدن آن ماده به بدن ممکن است ضعف و ناتوانی
ظاهر گردد.
ترکیبات س��اده تر زودتر در بدن شکس��ته شده و
ان��رژی تولی��د مینمایند و انواع مواد ش��یرین و قندی
می تواند انرژی سریعتر تولید نماید.
داروها دارای اثرات متفاوت روی بدن میباش��ند و
آنان��ی که جنبه تقویتی داش��ته و نیروی ب��دن را زیاد
می کنند پ��س از قطع ضعف و ناتوانی ایجاد می کنند

و داروه��ای کاهنده انرژی و ضد فش��ار خ��ون پس از
ع��دم مصرف موج��ب افزایش فش��ار خ��ون و تهاجم

میش��ود که ممکن اس��ت ب��ه بیماری ه��ای روحی و
عصب��ی تبدی��ل گردد و ب��ر این مبنا بای��د قطع اغلب
داروها تدریجی باش��د ت��ا بدن به وض��ع جدید عادت
نماید.
تن��وع در اثرات داروها زیاد اس��ت و مصرف و قطع
اکثر آنها عوارض گوناگون و حتی بیماری های نو ایجاد
م��ی کند و آنانی که از انواع داروها بهره می گیرند باید
توجه داشته باش��ند که بعضی از داروها دارای عوارض
جانبی نیز می باش��ند ک��ه در دراز مدت موجب خطر
می گردد.
به عنوان نمونه داروهای حلکننده امالح رس��وبی
کلس��یم در داخ��ل رگ ها پس از مدتی ممکن اس��ت
کلس��یم اس��تخوان ه��ا را نیز مق��داری حل ک��رده و
پوس��یدگی در اس��تخوان ه��ا ظاه��ر می ش��ود که با
مصرف ان��واع محصوالت ح��اوی کلس��یم و ترکیبات
روغنی دارای ویتامین  Dمی توان خرابی اس��تخوان ها
را ترمیم کرد.
تهیه و تنظیم  :محمد تقی اشتری دلیوند

محققان هشدار دادند:

افزايش نرخ سکته مغزی در جوانان

مطالعات محققان دانش��گاه راتگرز در نیوجرس��ی
نش��ان می دهد نرخ س��کته مغزی در جوانان نسبت به
نسل قبل افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا از مدیکال ساینس ،مطالعه محققان
نش��ان میدهد نرخ س��کته مغزی در متولدین 1945

تا  1954میالدی کمتر از افرادی اس��ت که  20س��ال
کوچکتر هس��تند .آمار منتشر ش��ده در این گزارش به
قرار زیر است:
 نرخ س��کته در افراد  35تا  39س��ال بیش از دوبرابر افزایش یافته است.
 ن��رخ س��کته در اف��راد  40تا  44س��ال دو برابرافزایش یافته است.
 نرخ س��کته در افراد  45تا  54س��ال 68 ،درصدافزایش یافته است.
 نرخ سکته در افراد  55سال به باال بین سال های 1995تا  2014میالدی کاهش یافته است.
محققان معتقدند کاهش تحرک ،استفاده از غذاهای
چرب ،شور و شیرین مهمترین عامل افزایش نرخ سکته
در نس��ل جوان و تولید داروهای جدید کاهش دهنده
کلسترول و فشار خون با کارایی باال و همچنین افزایش
آگاه��ی عمومی دلیل اصلی کاهش این عارضه در افراد
باالی  55س��ال اس��ت.نتایج این تحقیقات در نش��ریه
 American Heart Associationمنتش��ر شده

است.
س��کته مغزی به دلیل وقفه ای کوچک در جریان
خون مغز یا انسداد رگ ها بوجود میآید .در این حالت
جریان اکسیژن و مواد غذایی به مغز محدود می شود و
بخشی از بافت مغز آسیب میبیند.
این در حالی اس��ت که در ایران نیز س��کته مغزی
دومین عامل مرگ و میر اعالم شده است.
به گفته دکتر مس��عود مهرپور دبیر انجمن س��کته
مغزی ،هر پنج دقیقه که میگذرد ،یک تن در کش��ور
دچار س��کته مغزی میش��ود؛ به عبارت دیگر ،هر روز
 288تن از هموطنان س��کته مغزی می کنند که شمار
آنان را اگر جمع ببندیم از صد هزار تن در سال بیشتر
می ش��ود .اندازه گیری مرتب فشار خون و درمان فشار
خون باال ،کنترل ضربان نامنظم قلب ،پرهیز از استعمال
دخانی��ات ،ان��دازه گیری مس��تمر کلس��ترول خون و
جلوگیری از افزایش آن ،اجتناب از مصرف الکل ،کنترل
قند خون و درمان اختالالت گردش خون ،از مهمترین
روش های کاهش احتمال سکته مغزی است.
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خبر

گوشت قرمز ،بدون چربی يا چربي دار؟

مصرف کدام گوش��ت قرمز بهتر اس��ت گوش��ت قرمز بدون چربی بهتر
است یا چربی دار ؟
اگر قصد خرید گوشت گوساله را دارید ،حتما قسمت راسته این گوشت
یا گوشت چرخ کرده آن را بخرید چون دارای چربی بسیار کمی می باشد و
میزان چربی آن به بیشتر از  ۱۵درصد نمی رسد.
وقت��ی که دنبال منبع عالی و فوقالعادهای برای دریافت پروتئین مرغوب
و ویتامین  B۱۲میگردید ،قطعا گوشتهای قرمز در اولویت انتخابهای شما
قرار میگیرند .بعضی از تکههای گوشت قرمز حاوی میزان زیادی از چربیهای
اشباع و کلسترول هستند ،اما باز هم فواید تغذیهای زیادی دارند .البته تردیدی
نیس��ت که زیادهروی در مصرف این چربیهای ناسالم ،کلسترول خون را باال
میبرد و درنهایت به ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی منجر میشود .به همین
دلیل اس��ت که محققان همواره تاکید میکنند که از گوشتهای قرمز بدون
چربی استفاده کنید که کمترین میزان چربی را به بدن میرسانند.
تعریف گوشت قرمز بدون چربی
هر بُرش از گوشت قرمز حاوی  ۱۰گرم چربی یا کمتر از آن است و میزان
چربیهای اش��باع در هر وعده مصرفی از گوشت قرمز نیز بیشتر از  ۴.۵گرم
نیست .محققان هر وعده مصرفی از گوشت قرمز را برابر با  ۱۰۰گرم میدانند.
اگر گوشت قرمز انتخابی شما کامال بدون چربی و مرغوب باشد ،میزان چربی
ن حال،
کل و چربی اش��باع آن باز هم به نصف میزان ذکرش��ده میرسد .با ای 
هر وعده مصرفی از گوش��ت قرمز کامال بدون چربی نیز هنوز حدود  ۹۵گرم
کلسترول دارد .به یاد داشته باشید که اصطالح «با چربی پایین» یعنی میزان
چرب��ی کل در هر وعده مصرفی از این گوش��تها باید حدود  ۳گرم یا کمتر
باشد ،ولی همه گوشتهای قرمز در این رده قرار نمیگیرند.
خرید گوشت قرمز بدون چربی
اگر میخواهید که گوش��ت گوساله بخرید ،قس��مت راسته این گوشت
و گوش��ت چرخکرده آن واقع��ا چربی خیلی کم��ی دارد و میزان چربی آن
به بیش��تر از  ۱۵درصد نمیرس��د .همچنین میتوانید از مسئوالن فروشگاه
درخواس��ت کنید که چربیها را کامال از گوش��ت انتخابی ش��ما جدا کنند.
گوشت گوسفند هم اساس��ا حاوی چربی بیشتری نسبت به گوشت گوساله
اس��ت ،اما جداس��ازی چربیهای آن توسط مسئوالن فروش��گاه یا خودتان،
میزان چربی کل آن را به حداقل میرساند.
گوشت قرمز پُرچرب
جگر گوس��اله حاوی چربی کل و چربی اشباع کمی است ،اما یک وعده
 ۸۵گرمی از همین جگر این توانایی را دارد که از مرز کلسترول روزانه مجاز
عب��ور کند .بعضی از گوش��تهای پُرچرب نیز در هر وع��ده مصرفی حاوی
کلس��ترولی کمت��ر از  ۹۵میلیگرم هس��تند ،اما میزان چرب��ی کل و چربی
اش��باع آنها از محدوده مجاز فراتر میرود .بهعنوان مثال ،هر وعده مصرفی
از گوشت سرسینه گوساله حدودا  ۲۴گرم چربی کل ۹.۵ ،گرم چربی اشباع
و  ۷۸میلیگرم کلس��ترول دارد .بعضی از تکههای گوشت قرمز پُرچرب نیز
میتوانند بهعنوان کمچرب مصرف ش��وند ،به ش��رطی که میزان استفاده از
آنها به بیشتر از  ۸۵گرم در هر وعده مصرفی نرسد .بهعنوان مثال ۸۵ ،گرم
اس��تیک برای شما مش��کلی ایجاد نمیکند،اما یک استیک کامل حدودا ۶
برابر چربی بیشتری دارد.

كاهش وزن با رژيم غذايي ارزان

ی��ک رژیم غذای��ی مخص��وص کاه��ش وزن می
تواند با هر بودجه ای س��ازگار ش��ود .مواد غذایی سالم
ف��وق العاده ای وجود دارند که م��ی توانید با توجه به
بودجه خود خریداری کنید.
اگ��ر اضاف��ه وزن دارید ی��ا چاق هس��تید ،کاهش
وزن به معنای آن نیس��ت که باید پول زیادی را صرف
عضویت در یک باش��گاه ورزش��ی یا خرید مکمل های
گران قیمت کنید .یکی از بهترین روش ها برای کنترل
نگه داش��تن وزن از طریق رژیم غذایی اس��ت .با ایجاد
تغییر در مواد غذایی مصرف��ی و چگونگی غذا خوردن
می توانید وزن خود را کاهش دهید.
به گ��زارش عصر ای��ران به نق��ل از "انس��یبیآی"،
ی��ک رژیم غذای��ی مخصوص کاهش وزن م��ی تواند با هر
بودجه ای سازگار شود .مواد غذایی سالم فوق العاده ای وجود
دارند ک��ه می توانید با توجه ب��ه بودجه خود خریداری
کنید .بر همین اس��اس ،مقرون به صرفه بودن به معنای
آن نیست که از عطر و طعمی خوب بهره نبرید.
کاهش وزن وظیفه آس��انی نیس��ت ،اما آشنایی با
مواد غذایی که در این مس��یر به شما کمک می کنند،
ای��ده خوبی اس��ت .در ادامه با برخ��ی از بهترین مواد
غذای��ی مقرون به صرف��ه برای کمک ب��ه کاهش وزن
بیشتر آشنا می شویم.
جو دوسر
هنگامی که موضوع کاهش وزن مطرح می ش��ود،
یک صبحانه س��الم گزین��ه ای کلیدی اس��ت .یکی از
بهترین مواد غذایی که میتوانید برای این وعده غذایی
انتخاب کنید ،جو دوسر است.
جو دوس��ر منبع خوب��ی برای فیبر محلول اس��ت
که م��ی تواند احس��اس س��یری را برای م��دت زمان
طوالنیتری در شما حفظ کرده و دردهای گرسنگی را
تا وعده غذایی بعدی زیر کنترل نگه دارد.
همچنی��ن ،مصرف روزانه یک کاس��ه جو دوس��ر
می تواند به س�لامت متابولیک شما کمک کند .نتایج
یک مطالعه که در سال  2016در نشریه Nutrients
منتشر ش��د ،نش��ان داد که مصرف کوتاه مدت و بلند
مدت جو دوس��ر اثرات چشمگیری بر کنترل قند خون
باال ،کاهش چربی های خون و کاهش وزن دارد.
زمانی که جو دوسر مصرف می کنید ،از افزودن شکر
پرهیز کنید .به جای ش��کر می توانید از اس��تویا ،عسل
ی��ا ادویه هایی مانند دارچین ب��رای بهبود عطر و طعم
استفاده کنید .همچنین ،می توانید مغزهای خوراکی و
میوه ها را به وعده جو دوسر خود اضافه کنید.
ماست یونانی
یک��ی دیگر از گزینه های خوب��ی که برای کاهش
وزن می توانید مد نظر قرار دهید ،ماس��ت یونانی است.
این ماس��ت حاوی باکتریهای پروبیوتیک اس��ت ،که
می توانند عملکرد روده را بهبود ببخشند و این شرایط
در برابر الته��اب و مقاومت به لپتین ،محرک هورمونی
اصلی چاقی ،از شما محافظت می کند.
محتوای باالی پروتئین در ماس��ت نیز به احساس
سیری بلند مدت و مهار گرسنگی به واسطه پایدار نگه
داشتن سطوح قند خون کمک می کند.
همچنین ،محتوای باالی کلسیم موجود در ماست
یونان��ی از فرآین��د کاه��ش وزن به واس��طه کمک به

چربی سوزی بیشتر پشتیبانی می کند.
پاپ کورن هواپز شده
اگر به مصرف پاپ کورن عالقمند هستید ،به جای
نمونه های تجاری حاوی نمک یا کره و پنیر ،پاپ کورن
هواپز ش��ده در خانه را امتحان کنید و آن را با ادویه ها
مختلف ترکیب کنید .این گزینه نه تنها ارزانتر اس��ت،
بلکه به کاهش وزن نیز کمک می کند.
ی��ک فنجان پاپ کورن س��اده هواپز ش��ده حاوی
کالری بس��یار کمی اس��ت و از مقدار فیبر خوبی سود
م��ی برد ،که می تواند احس��اس س��یری را برای مدت
زمانی طوالنیتر در ش��ما حفظ کند .پاپ کورن هواپز
ش��ده حاوی مقادیر اندک از ویتامین ها و مواد معدنی
مانند منیزیم ،پتاسیم ،ویتامین  ،Aفسفر ،روی ،منگنز،
آهن و مس اس��ت.هر زمان که احس��اس گرسنگی می
کنی��د م��ی توانید مقداری پ��اپ کورن هواپز ش��ده را
مصرف کنید و احس��اس سیری را بدون افزودن مقادیر
زیاد کالری حفظ کنید.
گریپ فروت
گریپ فروت یکی از میوه هایی است که می توانید
برای کاهش وزن در رژیم غذایی خود جای دهید .گریپ
ف��روت سرش��ار از ویتامین  ،Cفیبر و آب اس��ت که به
کاهش وزن کمک می کنند .ویتامین  Cاثر مستقیم بر
سوخت و ساز دارد ،که برای چربی سوزی اهمیت دارد.
گریپ فروت کالری کمی دارد و می تواند به احساس
سیری در بلند مدت کمک کند .افزون بر این ،این میوه
سرشار از ویتامینهای  ،A، B6پتاسیم ،فوالت ،تیامین،
کلسیم ،آهن ،مس ،فسفر و منیزیم است.
سیب
مصرف روزانه سیب نه تنها می تواند از مراجعه شما
به پزشک پیشگیری کند ،بلکه در کنترل وزن بدن نیز
می تواند نقش داش��ته باشد.جدا از محتوای کالری کم،
سیب سرشار از فیبر است ،که به معنای احساس سیری
برای م��دت زمانی طوالنیتر و پیش��گیری از پرخوری
اس��ت .افزون بر این ،آنتی اکس��یدان ه��ای موجود در
س��یب ممکن است سوخت و ساز شما را تقویت کنند،
که برای خالص شدن از شر چربی ذخیره شده در بدن
اهمیت دارد.همچنین ،سیب حاوی مواد مغذی مهمی
از جمله ویتامین  ،Cویتامین های  ،Bکلسیم ،پتاسیم
و فسفر و فاقد چربی یا کلسترول است.
هر زمان که بین وعده های غذایی خود احس��اس
گرسنگی می کنید می توانید با مصرف یک عدد سیب
گرس��نگی خود را کنترل کنید .از آنجایی که بیشترین
میزان مواد مغذی س��یب در پوس��ت این میوه اس��ت،
در ص��ورت ام��کان میوه را ب��ه همراه پوس��ت مصرف
کنید.

چای سبز
اگ��ر به نوش��یدن قهوه عادت داری��د و قصد دارید
وزن خود را کاهش دهید ،زمان آن فرا رس��یده اس��ت
تا این عادت خود را ترک کرده و نوش��یدن چای س��بز
را جایگزی��ن آن کنید .چای س��بز گزینه ای به مراتب
سالمتر از قهوه محسوب می شود و حتی از کاهش وزن
نیز پشتیبانی می کند.
چای س��بز سرشار از آنتی اکس��یدان ها است ،که
به تقویت سیس��تم ایمنی بدن ش��ما کمک می کنند.
همچنی��ن ،کاتچین های موجود در چای س��بز ذخیره
چربی ش��کمی را مه��ار کرده و به کاهش وزن س��ریع
کمک می کنند.
اسفناج
اسفناج یکی از سبزیجات مقرون به صرفه ای است
ک��ه می توانید برای کاه��ش وزن در رژیم غذایی خود
جای دهید .این سبزی سبز برگ از ارزش غذایی باالیی
برخوردار است.
اسفناج از محتوای کالری و کربوهیدارت کم برخوردار
بوده و ح��اوی مواد مغذی و فیبر برای ایجاد احس��اس
سیری در انسان است .اسفناج می تواند حجم وعده های
غذایی شما را بدون افزایش کالری بیشتر سازد.
کلس��یم موجود در اس��فناج نیز ب��ه فرآیند چربی
س��وزی کم��ک م��ی کند.اس��فناج را م��ی توانی��د به
روش های مختلف مانند اس��تفاده در ساالد ،آب میوه،
آب س��بزیجات ،اس��موتی های سبز یا س��وپ به رژیم
غذایی خود اضافه کنید.
حبوبات
حبوبات مواد غذایی س��المی هستند که می توانید
به مقدار زیاد خری��داری کرده و در رژیم غذایی روزانه
خود از آنها استفاده کنید.
حبوبات سرشار از فیبر و پروتئین هستند .به عنوان
مثال ،یک کاس��ه لوبیای پخته می تواند ش��ما را برای
مدت زمانی طوالنی سیر نگه دارد .همچنین ،آنها دارای
چربی کم یا بدون چربی و فاقد کلسترول هستند.
حبوبات از محتوای باالی آهن ،منیزیم ،پتاس��یم و
فوالت نیز س��ود می برند .این مواد غذایی از ش��اخص
گلیسمی پایین برخوردار هستند ،که به معنای آن است
کربوهی��دات های موج��ود در آنها به طور قابل توجهی
سطوح قند خون را افزایش نمی دهند.
پنیر کاتیج
پنیر کاتیج دارای مزه ای ش��یرین و تازه اس��ت و
همانند محصوالت لبنی دیگر از محتوای باالی پروتئین
س��ود می برد ،که به کسب احساس سیری برای مدت
زمانی طوالنیتر کمک می کند .محتوای باالی کلسیم
نیز به فرآیند چربی سوزی کمک می کند.
افزون بر این ،پنیر کاتیج حاوی ویتامین  ،Aآهن،
منیزیم ،فسفر ،پتاسیم ،سلنیم و روی است.
هویج
هوی��ج یک ماده غذایی خوب برای حفظ س�لامت
چشم ها محسوب می ش��ود ،اما آن را می توانید برای
کمک به کاه��ش وزن نیز در رژی��م غذایی خود جای
دهید.ب��ه واس��طه محتوای ب��االی فیب��ر و آب ،هویج
می تواند احس��اس س��یری را تقویت کرده و از مصرف
کالری اضافی جلوگیری کند.
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افقي

ن
ي از يوجي 
ي راس��ت -نمايش��نام ه ي 
-1راهها 
ي
ي -2اسباب چين 
ل نمايش��نام ه نويس امريكاي 
اوني 
ن-
ن دها 
ي  -خ�� م پارچ�� ه -3درو 
 ده��ا و زيرك�� ي
ي  -ش��هر 
ي در آس��يا  -خودرو آلمان 
فالت معروف 
ي
ي  -ك��ودكاز خود راض 
ن -4بهكار نيامدن 
در آلم��ا 
ي-
ي در هن��د  -فرومايگ 
 نيكو و آراس��ت ه -5لقب ي  -آش��كار
ي بهار 
ل ه��ا 
ن -6از گ 
تعوي��ض ك��رد 
ي -7را ه ف��رار  -اعتبار و
ن كردن 
ن راز  -بر ت�� 
ك��رد 
ي -8بخشش و عطا  -آگا ه
شخصيت -ضمير انگليس 
ن كبير ه -9واحد
ن  -از گناه��ا 
ج و غ م ديگرا 
از رن�� 
ق -10در
ي  -رود بزرگعرا 
ي ورزش 
ح  -شكستن 
س��ط 
ي
ي  -سرگرد قديم 
ي اوالد است -مختر ع عكاس 
آزو 
ي
ن و مش��يم ه  -رود 
ي در اروپ��ا  -بچهدا 
-11رود 
ي  -درد چش م
در روسي ه -12مس��اوات -كاس ه مس 
ن و آزمايش -چش م ب ه
-13گون ه و رخس��ار  -امتحا 
را ه اوالد است -هنوز ادب نشد ه -14با م دنيا  -آماد ه
ي زيبا
ي با گلها 
ي داروي 
ن خوشبو 
و مهيا  -از گياها 
ي هويت -شهر
نوب 
ي نا م و نشا 
لب 
-15اشار ه ب ه مح 
عبا

عمودی

ن  -كناي ه از خواهش و درخواس��ت ملتمس��ان ه -2دردناك و آزار
-1در ميا 
ي  -تربيت آموخت ه
ي -3اس��ب آذر 
دهند ه  -تما م لحظهها  -كدو در گويش تاز 
ن  -گزارش
ي در اب -از درندگا 
ن چيز 
ي افتاد 
 آراي��ش -تنها و بيكس-4صدا ي گرفتار
ي برا 
ي -5پاداش دهند ه  -جهاز عروس -امتداد -6رش��ت ه ي 
و خبرچين 
ن آويز شتر  -مظهر
ن ديگر حنا  -گرد 
ن  -س��ين ه -7عنوا 
ل شد 
ن  -داخ 
س��اخت 
ي طالب فيض -زينتگر -9آس��يب
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ي -10جام ه كهن ه
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ي
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ن ش��وند ه -11گزارش و خبرچين 
و پار ه  -كوز ه آب -ت ه نش��ي 
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ي -13اصطالح 
ي  -خبر ب�� ه تاز 
ل ت ه جو 
ي ميان�� ه -12تو در تو  -گ 
آس��يا 
نو
ي از كاغذ -14پيچش مو  -عطا كرد 
تنيس -بازگش��ت -بند و تس��م ه  -نوع 
ي -15با غ درخت خرما  -ناسزاگو
ي شرق 
ي اروپا 
ن  -از كشورها 
بخشيد 
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