علوم واجتماعيات

8

الخمي�س  1رم�ضان 2018/5/17 - 1439

ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5861

عقـاران طبيـــان ايرانيـــان وفق تقنيـــة الخاليــا يدخالن االسواق
أعلن��ت مدي��رة مرك��ز تطوي��ر تقني��ة
المنتج��ات الخليوية المتطورة في مؤسس��ة
روي��ان البحثي��ة االيراني��ة الدكتورة انس��ية
حاج��ي زاده ع��ن دخول عقاري��ن طبيين وفق
تقنية الخاليا الى االسواق.
وقال��ت حاج��ي زاده ،ف��ي تصري��ح خ�لال
مراس��م تدش��ين مرك��ز تطوي��ر تقني��ة
المنتج��ات الخليوية المتطورة في مؤسس��ة
روي��ان ،إن هذي��ن العقاري��ن (رينوس��ل وس��ل
آمينوسين) دخال االسواق المحلية حاليا.
واضاف��ت ،ان ع��ددا كبي��را م��ن ه��ذه
المنتج��ات دخل��ت حالي��ا دور اكتس��اب
تراخي��ص وزارة الصح��ة وس��يدخل بعضه��ا
في االسواق المحلية خالل العام الجاري.
وتابع��ت :ان عدد الش��ركات الناش��طة في
قطاع المنتجات على اس��اس تقنية الخاليا
الحي��ة اكث��ر م��ن  700ش��ركة ف��ي العال��م
حيث يتواجد اكثر من  52بالمئة منها في
امي��ركا ومن ثم المانيا واليابان تأتيان في
المرتبتين التاليتين.
ولفت��ت ال��ى ان اكث��ر م��ن  40منتج��ا

خليويا دخلت االس��واق العالمية لحد اآلن.
واوضح��ت ،ان اكثر م��ن  60بالمئة من هذه
المنتج��ات تعد ضمن قطاع عالج الخاليا و

شهر رمضــــان يتــــــزامن
مع أيام طويـــلة وحــارة

 27بالمئة منها ضمن هندس��ة االنس��جة و 8
بالمئة منها ضمن عالج الجينات.
ونوه��ت ال��ى ان معظ��م النش��اطات

اطبـــــاق رمضــانيـــة

المنج��زة ف��ي مج��االت االم��راض الجلدي��ة
والعظمي��ة والعضلية .واش��ارت الى تدش��ين
مرك��ز تطوي��ر تقني��ة المنتج��ات الخليوية
المتقدم��ة ف��ي مؤسس��ة روي��ان ،موضح��ا ان
ه��ذا المركز يضم قس��ما انتاجي ومختبرا
كبيرا وقسما الختبار الجودة.
ونوه��ت ال��ى ان خمس��ة مش��اريع انتاجي��ة
ق��د ب��دأ العم��ل به��ا ف��ي المرك��ز وس��يتم
االس��تفادة منه��ا في غضون االع��وام الثالثة
واالربع��ة المقبل��ة لمعالج��ة االم��راض
المستعصية.
وفي ذات السياق اعتبر رئيس مؤسسة رويان
البحثية الدكتور عبد الحس��ين ش��اهوردي
تدش��ين هذا المركز بمثابة مرحلة جديدة
للكوادر الناشطة في المؤسسة.
ويش��ار ال��ى ان أول مرك��ز لتطوي��ر تقني��ة
المنتج��ات الخليوية المتطورة في مؤسس��ة
روي��ان ق��د ت��م تدش��ينه ام��س بحض��ور
مس��اعد وزي��ر الصح��ة االيراني في الش��ؤون
البحث��ة والتقني��ة وعدد من المس��ؤولين في
المؤسسة.

َ
أجمل شهور السنة لدى املسلمني؛ ملا يمتا ُز به هذا الشهر من ميزان
رمضان املبارك من
شهر
يعتبر ُ
ُ
ِ
ّ
واحدة باإلضافة إلى أصناف
سفرة
عدة ،منها القربُ من الخالق ،واجتماع العائلة مع ًا على
ٍ
ٍ
إعداد األطباق اخملتلفة لهذا الشهر.
األطعمة واملأكوالت اخملتلفة ،وقد تحتا ُر ربّة املنزل في
ِ

صفيحة اللحم الشامية
صفيح��ة اللحم هي فطائر من اش��هر
ان��واع الفطائ��ر الت��ي ُتع��رف به��ا ب�لاد
الش��ام س��وريا ولبن��ان ،ومنه��ا انتقل��ت
ال��ى باق��ي دول العال��م ،وع��ادة تخبز في
التن��ور ف��ي المخاب��ز واألف��ران الكبي��رة،
وايض��ا يمك��ن إعداده��ا ف��ي المن��زل،
يمكن تحضير صفيحة اللحم قبل مدة
من الزمن وتفرز وستبقى صالحة لمدة
شهر في الثالجة.

تغيير مناخي ..وعالماته تبدأ من ايران

مدة الطبخ 15 :دقيقة
المقادير والمكونات
 ٤/٣ -كاس زيت ماء دافئ

هطول االمطار والفيضانات المفاجئ والجفاف هما من ابرز التقلبات الملحوظة في مناخ ايران وحسب
اقوال علماء المناخ ،ان تكرار وتداوم هذه العالمات يدل على حدوث ظاهرة تغيير المناخ في البالد.
ان (الحضارة الصناعية ) جلبت التقدم واالزدهار والراحة من جهات كثيرة للبش��ر ولكن بالنس��بة للبيئة
العالمية فإنها لم تحقق شيئا له يذكر بل أدت الى تدمير وتعطيل نظام األرض.
و ظاهرة (الحضارة الصناعية) ابتداء من القرن الثامن عشر ،مربحة ألغلب الناس ولم يكن لها أي عالقة
بالبيئة والمناخ حتى اآلن ،وتؤدي الى خسارة ودمار له.
ووفق��ا للخب��راء الجيولوجيي��ن ،ان الظواه��ر الطبيعي��ة والطقس في حال��ة تزايد لالخطار عل��ى الحياة أو
الخروج من المسار الطبيعي في الظروف العادية ولم يعد لها القدرة أن تعود إلى حالتها الطبيعية.
يمكن أن يتأثر مناخ األرض بالعوامل الطبيعية ،مثل التغيرات في األنشطة البركانية ،واألشعة الشمسية
الواصلة إليها ،وحركة األرض حول الش��مس ،فهذه العوامل تؤثر على كمية الطاقة الواصلة إلى األرض،
وارتف��اع درج��ات الح��رارة وذوب��ان الجلي��د القطب��ي وارتف��اع مس��تويات مي��اه البح��ار الح��رة و المخالف��ات في
الظواه��ر المناخي��ة م��ن أه��م عواقب تغيير المناخ .ويعتقد خبراء في مجال عل��وم المناخ ان إيران عانت من
تغي��ر المن��اخ إل��ى جان��ب دول أخرى في العالم  ،وفي الظروف الراهنة نش��اهد هذه المؤش��رات بش��كل واضح
على تغير المناخ فيها .ومع ذلك  ،يمكن القول أنه إلى جانب تلوث البيئة والمشاكل التي تواجهها بيئتنا،
فإن تغير المناخ يعتبر من القضايا الهامة ويحتاج إلى مزيد من المعالجة.

يس��تعد ماليي��ن المس��لمين للصي��ام ،ابت��داء م��ن ي��وم الخمي��س  17ماي��و ،ف��ي أيام
تتزام��ن م��ع أي��ام الصي��ف الح��ارة الطويل��ة ه��ذا الع��ام للمس��لمين ف��ي نص��ف الك��رة
الشمالي.
وأعلنت السعودية واإلمارات ومصر والبحرين واألردن والسودان والوقف السني في
العراق ،الخميس ،أول أيام شهر رمضان المبارك.
وكان مكت��ب األرص��اد الجوي��ة البريطان��ي ،ق��ال إن متوس��ط درج��ات ح��رارة العالم
سيرتفع مجددا في العام  ،2018لكن من المستبعد أن يسجل مستوى قياسيا جديدا
نتيجة التأثير الملطف لظاهرة النينيا المناخية في المحيط الهادي.
وم��ن المتوق��ع أن يك��ون متوس��ط الزيادة في درجة حرارة العالم ف��ي  2018بين 0.88
و 1.12درج��ة مئوي��ة مقارن��ة بمس��تويات م��ا قب��ل الث��ورة الصناعية في الفت��رة من عام
 1850إل��ى  .1900ويعن��ي ه��ذا زي��ادة بي��ن  0.28و 0.52درج��ة مئوي��ة ع��ن متوس��ط درجة
الحرارة في الفترة من  1981إلى  ،2010الذي بلغ  14.3درجة.

عادات غير صحية عليك تجنبها في شهر رمضان
الصح

الخطأ

شرب الفيمتو يومياً.

السبب

مرتين باالسبوع تكفي.

شرب الماء بكمية مفرطة وقت الفطور.
ممارس��ة الرياض��ة مباش��رة بع��د الفط��ور
وذلك لتجنب اللوعة.
اكل التشريب بأقل من ٥دقائق.

ألنه عالي بالسكريات واألصباغ المضرة.

كوب ماء كل ساعتين.

ألن امتالء المعدة بالسوائل أشد ضيقاً على النفس من امتالئها بالطعام.

ممارسة الرياضة بعد ساعتين ،لتسهيل الهضم.

ألن الدم بالجسم يكون متمركز بالمعدة.

مضغ الطعام ببطء.

المضغ البطيئ يساعد على هضم الطعام جيداً ،ويساعد في التحكم بالوزن.

أن تتناول الحلويات مباشرة بعد الفطور.

تن��اول الحلوي��ات بع��د س��اعتين م��ن تناول
الفطور.

تناول طعام يحوي كميات من الصوديوم.

تناول طعام يحوي كميات من البوتاسيوم.

مالحظات رمضانية
 الموز غني بالبوتاس��يوم ،ش��كله رشيق وطعمه لذيذ وهومن األطعمة الصديقة للقلب.
موزة واحدة على السحور ،تقي العطش طوال فترة الصيام.قلل من الصوديوم (الملح) قدر المستطاع على السحور،وإذا لم تفعل فأبش��ر بالعطش الش��ديد خالل فترة الصيام.

لتتجنب الدوخة والخمول ،وتكون مستعداً للصالة شهر العبادة.
ألن اإلكث��ار م��ن البوتاس��يوم يمنع العطش تماماً وأن��ت صائم ،أما الصوديوم
فيفعل العكس تماماً.

أفضل  ٩مصادر للبوتاسيوم وقت السحور
الم��وز ،الحلي��ب ،التم��ر ،األف��وكادو ،المش��مش
المجفف،الفس��تق - .الق��رع - .الفاصوليا،ال��كاكاو
الداكن.
أسوأ اختيارات السحور
برياني ،كباب ،بيتزا  ،معظم الوجبات السريعة ،األجبان.

أفضل اختيارات للسحور
بطاط��ا ،رز أبي��ض ،تم��ر ،خب��ز أس��مر ،م��وز ،ش��رب الم��اء
وق��ت الس��حور مه��م ،ولكن��ه ليس بأهمية ش��ربه ط��وال فترة
الفطر،ش��رب ك��وب م��اء كل س��اعتين م��ن اإلفط��ار حت��ى
اإلمساك.
ومبارك عليكم الشهر مقدما

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

هناك حلم تضمره في انتظار تحوله إلى
حقيق��ة ملموس��ة .انته��ز الفرص��ة لتحقي��ق
الحلم الذي سيغير من مسار حياتك بشكل
إيجاب��ي ولفت��رة طويل��ة .س��يكون ألقارب��ك
وأصدقائ��ك رد فع��ل إيجاب��ي تج��اه التغيي��ر
ال��ذي تس��عى إلي��ه وس��وف يس��اندونك عل��ى
طول الخط .في المجمل ،أنت تشعر بالقيادة
والهدوء؛ استغل مستوى صحتك الممتاز.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

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 !

على الرغم من أن كل شيء كان يسير
بسالس��ة من قبل ،يقف ش��يء أو شخص ما
ف��ي طريقك اآلن .ح��دد مقدار القوة التي
تحتاجه��ا للتغلب على ه��ذه العقبات أو ما
إذا كان م��ن األفض��ل تجاهله��ا ببس��اطة.
اآلن يج��ب أن تس��تخدم قوت��ك بحكم��ة؛
ال تس��مح لنفس��ك ب��أن تتعط��ل أو تتحول
بسبب موضوعات صغيرة.

األسد

 22متوز  21 -آب

طريق��ك ي��زداد صعوبة أكثر مما
تص��ورت ف��ي ب��ادئ األم��ر ،وربم��ا هن��اك
ش��خص يح��اول إثن��اءك ع��ن خطتك
أو حت��ى إحباط��ك .ال تيأس انظر إلى
األم��ر كأن��ه عقب��ة واختب��ر إرادت��ك.
داف��ع عن خططك وام��ض إلى األمام،
أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى
مع الظروف الحالية.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

أن��ت ناج��ح ف��ي كل م��ا يخ��ص العم��ل،
والق��رارات الهام��ة الت��ي اتخذته��ا أثبت��ت
صحته��ا .لك��ن يج��ب أن تأخ��ذ الوق��ت الذي
تحتاجه دائماً عند التفكير في المشروعات.
أن��ت مفع��م بالحيوي��ة ،فاس��تمتع بوقتك -
اخرج أو اكتشف أماكن جديدة .اطلب من
األصدقاء االنضمام إليك  -وسف يؤدي هذا
إلى رفع روحك المعنوية.

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 من
طلب النصيح��ة! حياتك الخاصة متقلبة
بش��دة ف��ي الوق��ت الحالي .يج��ب أن تتعامل
مع التقلبات غير المتوقعة بهدوء .استمتع
بهذه المرحلة من اإلنجاز السهل والنجاح.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

الي��وم أنت مفع��م بالحيوية ،عل��ى الرغم
م��ن أن ه��ذا يرهق��ك ب��د ًال م��ن أن يدفع��ك
إل��ى األم��ام .نظراً لقلق��ك الداخلي ،يصبح
من الس��هل اس��تثارتك وأن��ت اآلن تفضل أن
تخب��ط رأس��ك ف��ي الحائ��ط .إذا كن��ت ال
تستطيع كبت هذا االندفاع ،فقد تجد أنك
تتج��ادل مع الجميع اليوم .حاول أن تتحمل
الضغوط الداخلية حتى تمر هذه المرحلة.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

ال يمكن التغلب على العقبات التي تراها
أمام��ك ف��ي الوقت الحال��ي إذا حاولت حلها
تغي��ر
بالط��رق القديم��ة المعروف��ة .يج��ب أن ِّ
مدخلك والتوصل إلى اس��تراتيجية جديدة
وأن ال تس��مح لآلخري��ن بتغيي��ر رأي��ك أو
خطط��ك كثي��راً .يكم��ن الح��ل بداخل��ك،
فببعض الثقة بالنفس تستطيع التغلب على
هذه المشكالت واإلمساك بزمام األمور.

األمور اليوم تقع في مكانها السليم ،فمن
حول��ك ال يس��تطيعون تجاه��ل حماس��ك
وحيويت��ك .ف��ي العم��ل أنت تنج��ز كل ما
تحت��اج إلي��ه ،ويك��ون باس��تطاعتك تمري��ر
الكثي��ر م��ن األف��كار الجدي��دة .حت��ى ف��ي
حيات��ك الش��خصية تس��تطيع االس��تمتاع
بأوق��ات س��عيدة نتيج��ة لالنطب��اع الجي��د
الذي تتركه على كل من تقابلهم.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

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.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

أن��ت مفع��م بالحيوي��ة والنش��اط البدن��ي
والذهن��ي؛ اس��تخدم إمكانات��ك ف��ي اتخ��اذ
القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم
إل��ى األم��ام ف��ي مش��روعاتك .ل��ن يفي��دك
االكتف��اء باألمج��اد الماضي��ة والس��لبية!
لدي��ك اآلن ق��درة التعامل بدق��ة وحكمة مع
جمي��ع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها،
فتأكد من استغاللك لها بقدر اإلمكان!
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الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

السرطان

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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3

4

5

6

7

8

وذل��ك بأن نضع الس��من في وعاء على
نار متوسطة.
يضاف اللحم والبصل و يتبل بالملح
والفلفل.
ثم تضاف البندورة وتتبل بالبهارات.
يترك اللحم حتى يس��توي ثم يضاف
دب��س الرم��ان والطحين��ة وتقل��ب لم��دة
دقيقة ثم يرفع الوعاء من على النار .
ث��م يضاف الليمون وتت��رك على حدة
حتى تبرد الحشوة .
يحمى الفرن على درجة حرارة .190
يرش على السطح القليل من الدقيق
وتف��رد العجينة ثم تق��رص الى اقراص
وتفرد بالشوبك.
تحش��ى كل عجينة بالحش��وة وتغلق
م��ن األطراف فقط وتبقى مفتوحة من
الوسط.
توض��ع الصفيح��ة ف��ي صيني��ة الخبز
وتخبز في الفرن .
تخبز حتى تكتس��ب لونا ذهبيا فاتحا
ثم ترفع من الفرن وتقدم.

كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
حالي �اً ،أن��ت ق��ادر عل��ى االندم��اج ب��كل
س��هولة ضم��ن فري��ق ،دون ن��زاع ،وتس��ود
األج��واء تناغ��م وتواف��ق م��ن حول��ك.
بإمكان��ك االس��تفادة م��ن ه��ذا التأثي��ر
اإليجاب��ي في نش��اطات ترفيهي��ة مذهلة أو
في العمل لدفع األمور وتكون فردا منتجا.
ال تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على
االحتمال بحيث ال يكون لها تأثير.
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22حزيران  21 -متوز

كاس ماء  ٢بيضات  ٣مالعق كبيرة خميرة  ٣مالعق كبيرة حليب بودرة ٣ونصف كاس دقيق  ٢ملعقة كبيرة سكر  ٤/١ملعقة صغيرة ملحالحشوة:
  ٢ملعقة كبيرة سمن بصلة كبيرة مفرومة ناعم  ٣بندورة مفرومة ناعم ٤/٣كيلو لحمة مفرومة ٢ملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة قرفة ملعقة صغيرة سبع بهارات  ٤/١ملعقة صغيرة فلفل اسود  ٢ملعقة كبيرة سماق  ٦مالعق كبيرة طحينة  ٢ملعقة كبيرة دبس الرمان ٢ -ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير
لعم��ل العجين��ة تنخ��ل جمي��ع المواد
الجافة معا.
يخف��ق البيض على حدة في وعاء ثم
يضاف البيض الى العجينة وتعجن .
يض��اف الزي��ت والم��اء الداف��ئ ال��ى
العجين��ة بالتن��اوب اثن��اء العج��ن
ونس��تمر بالعج��ن حت��ى نحص��ل عل��ى
عجينة متماسكة.
نس��تمر بالعج��ن لم��دة  ٥دقائ��ق ث��م
تك��ور العجينة وتوضع في وعاء ويغطى
الوع��اء بقطع��ة قم��اش ويوض��ع الوعاء
ف��ي م��كان داف��ئ حت��ى يتضاع��ف حجم
العجينة.
ف��ي ه��ذه األثن��اء نحض��ر الحش��وة ،

2
3
4
5
6
7
8
9

افقياً:

عمودياً

-1مرفأ ياباني ألقت عليه أميركا
-1مدين��ة أميركي��ة مرك��ز إنت��اج
أول قنبلة ذرية في العالم.
سينمائي عالمي.
-2مخلص -عاصمة أوروبية.
-2يخاف -طالء.
-3لصاق -يشعل النار.
-3ترويض الجسم والنفس -شعار.
-4يمسك الش��يء بأسنانه -حرف
-4سائل يجري في العروق -للنفي .شرط -للتفسير.
-5فت��رة م��ن الزمن(معكوس��ة)-
-5تنشق -اختبار.
اقترب.
-6يحكم على شخص -ينوح.
-6حب -ثابت.
-7سقام -اقترب.
-7زمن -حيوان بحري.
-8دولة آسيوية -عبودية.
-8ممتلكات -قطع.
-9دولة أفريقية.
-9مدينة مصرية -سكب.

كلمة السر من خمسة حروف :بلدة لبنانية
نس��يب -عريض��ة -من -ش��عراء -المهج��ر -ولد -في -حم��ص -وتوفى -في-
بروكلي��ن -أس��س -مجل��ة -الفنون -في -نيوي��ورك -من -اعض��اء -الرابطة-
القلمية -له -االرواح -الحائرة -ادب -نثر -الحدائق.
حل العدد السابق لكلمة السر :أغادير
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:ولي��م ب��راغ  -2لوزان -لدى  -3يمين -يبي��ن  -4لين -أرق  -5هب-
لبان  -6رأس الخيمة  -7شرك -مت  -8ليون -فريد  -9سنديان.
عمودي �اً -1:ولي��م هرش��ل  -2ل��وم -باري��س  -3يزي��ل -س��كون  -4ماني�لا -ند
 -5بن -ملبن  -6اختفى  -7ألباني -رن  -8غدير -مضي  -9أنقرة -دل.

