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ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5875

وزیر الصحة :لسنا قلقني بشأن االدوية في ظل تشديد العقوبات
أش��ار وزي��ر الصح��ة االيران��ي ال��ى ان اث��ارة وس��ائل االع�لام
بعض االخبار حول حدوث مش��اكل في القطاع الدوائي،هي
ام��ا ان تك��ون مج��رد تخمين��ات أو اث��ارة مناخ��ات معين��ة ف��ي
مختل��ف القطاع��ات والدوائ��ر مضيفاً :ليس��ت هناك مش��كلة
أب��داً في صعيد اس��تيراد االدوية للبالد ،بالطبع حصل توقف
لمدة تشهر في هذا المجال تعلق باتخاذ القرار بشان العملة
االجنبي��ة ث��م م��ا تب��ع ذل��ك م��ن ارتف��اع قيم��ة ه��ذه العمل��ة
وبالتال��ي ح��دوث خل��ل في مس��ألة االدوي��ة ،لكن بعدم��ا ابداه
البنك المركزي من تعاون و توفير التس��هيالت للش��ركات
الدوائي��ة ،بم��ا في ذلك تامي��ن العملة االجنبي��ة حتى نهاية
الع��ام بالس��عر الحالي،فلي��س هن��اك باع��ث للقل��ق ف��ي ه��ذا
الشأن.
حس��ب تقري��ر «الوف��اق اونالين»،أك��د هاش��مي بالق��ول:
بطبيع��ة الح��ال يتوج��ب ان تك��ون هن��اك خط��وات موضوع��ة
مس��بقاً ف��ي حالة تش��ديد العقوبات ،وه��ذه الخطوات اتخذت
لحسن الحظ بمساعدة وزارة الخارجية والبنك المركزي.
مس��ؤول صح��ي ايران��ي :التع��اون العلم��ي الدولي ل��ن يتأثر
بالعقوبات
ف��ي س��ياق متص��ل أش��ار الدكت��ور حس��ين وطن ب��ور ،مدير
ع��ام مكت��ب التنمي��ة التقنية في معاونية البح��وث والتقنيات

بوزارة الصحة والعالج والتعليم الطبي ،الى مجاالت التعاون
العلم��ي المش��ترك بي��ن الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة
والعدي��د م��ن البلدان ،وقال بأن تنمية ه��ذا التعاون لن تتأثر
بالعقوبات .

تأثيرات مذهلة لشراب الخوخ في معالجة االمراض

تح �دّث الباحث ف��ي الطب التقليدي حيدر
عظمائ��ي ع��ن التأثي��رات المذهل��ة لش��راب
الخ��وخ ف��ي معالج��ة االم��راض وفوائ��ده
الصحي��ة .ولدراس��ة خصائص ش��راب الخوخ
وم��دى فائدت��ه ،تح��دث المختص ف��ي الطب
التقلي��دي حي��در عظمائ��ي وق��ال :ان ش��راب
الخ��وخ يحت��وي عل��ى مجموع��ة متنوعة من
الفيتامين��ات  A، C، E، Bومنه��ا B1، B2،
 ،B3، B6والكالس��يوم ،الفوس��فور ،الحدي��د،
الصودي��وم ،البوتاس��يوم ،المغنيس��يوم،
الكبري��ت ،المنغني��ز ،النح��اس ،البروتي��ن،
النيتروجي��ن ،البكتين وحامض الس��تريك،
الماليك.
الخصائص االهم لشراب الخوخ:
وأوض��ح حي��در عظمائ��ي ،أه��م خصائ��ص
ش��راب الخ��وخ ،موضح��ا إن��ه يق��وي الرؤي��ة
ويمن��ع جف��اف العي��ن وإعت��ام العدس��ة كما
يلع��ب ش��راب الخ��وخ دورا هام��ا ف��ي تقوي��ة
العظام واألسنان والجهاز العصبي.
ون��وه ال��ى الخصائ��ص األخ��رى لش��راب

الخ��وخ :موضحا ان��ه يحتوي على خصائص
مض��ادة لألكس��دة بس��بب احتوائ��ه عل��ى
فيتامين��ات  Aو  Cو  ،Eوبالتال��ي فإنه يحمي
الجس��م م��ن األم��راض المختلف��ة ،وخاص��ة
س��رطان الث��دي والرئ��ة واألمع��اء ؛ ش��راب
الخوخ له تأثير مضاد حيوي مرتفع .وشربه
بانتظام يقضي على االلتهابات في الجسم.
وأض��اف الباح��ث ف��ي الط��ب التقلي��دي:
ش��راب الخ��وخ ل��ه تأثي��ر كبي��ر عل��ى نض��ارة
البش��رة ويمن��ع ش��يخوختها المبك��رة وه��و
مفي��د للنس��اء الحوام��ل كم��ا ان��ه يق��وي
عضالت القلب.
ولفت عظمائي إلى أن ش��راب الخوخ يلعب
دوراً مهم �اً في تقوية المعدة ومعالجة قرحة
المع��دة ؛ يزي��ل اإلمس��اك ،كم��ا أن��ه مفي��د
لألشخاص الذين يعانون من البواسير.
وأش��ار إل��ى أن ش��راب الخ��وخ مناس��ب
للحص��ول عل��ى الحدي��د لألش��خاص الذي��ن
يعان��ون م��ن فق��ر ال��دم ؛ كم��ا يس��اعد عل��ى
تخفيف فقدان الشهية لدى االطفال.

«الكأس املقدسة» ..أمل جديد ملرضى السرطان
كش��فت نتائ��ج دراس��ة أميركي��ة حديث��ة ع��ن إمكاني��ة تش��خيص أن��واع ع��دة م��ن أم��رض
الس��رطان قبل س��نوات من ظهور أعراضها عبر فحص بس��يط للدم ،وفق ما ذكرت صحيفة
«التايمز» البريطانية ،الجمعة.
وتوصلت الدراسة ،التي أجريت على أكثر من  1400مريض ،إلى وجود حمض نووي ناقص
األوكسجين في الدم ،يمكنه العمل بدقة تصل إلى  90بالمئة لتحديد مؤشرات المرض قبل
حدوثه بسنوات.

كما أش��ار وطن بور الى (الدبلوماس��ية العلمية االيرانية)
واض��اف :لدين��ا تعام�لات علمي��ة مش��تركة م��ع العدي��د من
البل��دان ،وه��ذه العقوبات لن يكون لها تأثير على تبادل ونقل
التجارب.
و كان حدي��ث وط��ن ب��ور بش��أن العقوب��ات العدائي��ة الت��ي
فرضه��ا الرئي��س االمريك��ي بع��د نقض��ه العه��د وخروج��ه من
االتفاقية النووية.
واك��د عل��ى ان ( الكثي��ر م��ن تعامالتن��ا العلمي��ة ه��ي أخذ
وعط��اء) وق��ال :البلدان االخرى بحاجة ايضا الى المعلومات
والمعطي��ات العلمي��ة للنخبة االيراني��ة واذا كنا بحاجة الى
تجهيزاته��م وقط��ع غياره��م ،فانن��ا ف��ي المقاب��ل نقلن��ا اليهم
العل��وم الت��ي حصلن��ا عليه��ا .كم��ا ان العقوب��ات س��تحدونا
لتغزي��ز وتنمية منتجاتنا المحلية وتمهيد الس��بيل للوصول
لألكتفاء الذاتي.
واش��ار وطن بور الى ان (لدينا مش��اريع مشتركة مع بلدان
اخ��رى ،والنش��اطات البحثي��ة الدولي��ة ال يمك��ن ان تك��ون لها
صلة بالممارسات الدبلوماسية والعدائية).
وانته��ى بالق��ول :م��ع ان العقوب��ات كان لها أث��ر في صعيد
توفير االدوية وافرازها مش��اكل للمرض��ى االيرانيين ،لكنها
ال يمكنه��ا ايج��اد خل��ل في مس��يرة ونم��و االنج��ازات العلمية
والتنمية التقنية.

أصبح��ت المع��ارك بي��ن اآلب��اء واألبن��اء
على استخدام التكنولوجيا جزءا ال يتجزأ
م��ن تفاصيل الحياة اليومية ،إذ كثيرا ما
يطال��ب اآلباء أبناءهم بتقليل أوقات وضع
رؤوس��هم ف��ي شاش��ات الهوات��ف النقال��ة أو
األجهزة اللوحية.
وحت��ى س��نوات قليل��ة مض��ت ،ترك��زت
نصائ��ح اآلباء لألبناء على تخصيص وقت
(س��اعة أو س��اعتين ف��ي الي��وم) الس��تخدام
التكنولوجي��ا ،بحي��ث ال تتض��رر عالقاته��م
بمحيطهم األسر.
وال ت��زال األكاديمية األميركية
لطب األطفال توصي بساعة واحدة
يومي��ا كح��د أقص��ى للتع��رض
لشاش��ات األجه��زة اإللكتروني��ة
لألطفال دون سن السادسة.
لك��ن األبحاث الحديثة تش��ير إلى
أن ط��ول م��دة اس��تخدام الطف��ل
لألجهزة اللوحية ال يش��كل مشكلة،
بق��در م��ا تش��كله فائ��دة أو ض��رر م��ا
يس��تهلكه عبر الشاش��ة ،سواء كان
الجه��از تلف��ازا أو ألع��اب فيدي��و أو
هاتفا نقاال.
وتش��به جوس��لين برور ،وهي عالمة نفس
متخصص��ة بمفه��وم «التغذي��ة الرقمي��ة»،
الوجب��ات اإلعالمي��ة بم��ا ه��و موج��ود ف��ي
أطباقنا ،وتقول :بدال من حس��اب السعرات
الحراري��ة (أو وق��ت الشاش��ة) ،فك��ر ف��ي م��ا
تأكله.
وتضيف برور أن األمر ال يتعلق فقط بما
إذا كن��ت تس��تهلك أي مضامي��ن رقمي��ة،
لكن المه��م أيضا عالقت��ك بالتكنولوجيا
والدور الذي تلعبه في حياتك العائلية.
وكش��فت نتائ��ج دراس��ة أجرتها مؤسس��ة
أكس��فورد لإلنترن��ت وجامع��ة كاردي��ف
ف��ي مطل��ع العام الماضي عل��ى  20ألف رب
أس��رة ،أن��ه ال توج��د عالق��ة بي��ن الح��د من
اس��تخدام األجه��زة اإللكتروني��ة ورفاهي��ة
األطفال.
وق��ال أن��درو بريسبيلس��كي ،المؤل��ف
الرئيس��ي للدراس��ة :تش��ير النتائ��ج الت��ي
توصلن��ا إليه��ا إل��ى الس��ياق األوس��ع
لألس��رة ،فإذا ما ش��ارك اآلباء بنش��اط في

شاورما السيخ

لكن مؤلفي هذه الدراس��ة قالوا إن القلق
بش��أن اس��تخدام األطفال للشاش��ات له ما
يب��رره عندم��ا ي��ؤدي إل��ى س��وء الس��لوك أو
فق��دان االهتم��ام باألنش��طة األخ��رى أو
األسرة أو الحياة االجتماعية أو االنزواء.
وتتف��ق معظ��م األبح��اث عل��ى أن��ه عل��ى
الرغ��م م��ن أن ض��رورة تحدي��د مواقي��ت
الس��تخدام األطف��ال للشاش��ات الرقمي��ة،
ف��إن االس��تخدام المف��رط لها ل��ه تأثيرات
سلبية على النوم والصحة والمزاج.
ووج��دت إح��دى الدراس��ات ،الت��ي أجريت
ف��ي يناي��ر أن المراهقي��ن الذي��ن ينفق��ون
ق��درا ضئي�لا م��ن الوق��ت عل��ى االتص��االت
اإللكترونية هم األكثر سعادة.
وبينم��ا يمي��ل الحدي��ث نح��و الس��لبية
ف��ي كل م��رة ي��دور ع��ن عالق��ة األطف��ال
بالتكنولوجي��ا ،فإن��ه لي��س بالض��رورة أن
يك��ون األم��ر كذل��ك .إذ يمك��ن لإلنترنت
وألع��اب الفيدي��و أن تك��ون ممتع��ة وتوف��ر
منفذا إبداعيا جديدا لألطفال.

كل ش��يء س��هل ف��ي الوق��ت الحال��ي
وأنت تس��تمتع حقاً باألم��ور التي تقوم بها.
س��وف تترك أيض �اً وراءك أثرا من الجاذبية
اإليجابي��ة .ال تتعج��ب عندم��ا يقت��رب
من��ك م��ن ه��م حول��ك ويبوح��ون ل��ك
بأفكارهم .لكن ال تكن مغروراً – اشترك في
المش��روعات المختلفة ألنها قد تقدم لك
اإللهام فيما يخص خططك الخاصة.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

يمكنك إحراز التقدُم إذا قمت بالتحول
من األساليب القديمة المعروفة إلى أخرى
جديدة ،وسوف يساعدك ذلك على النجاح
في مستقبلك المهني .قد تجد دعماً غير
متوقع من الزمالء المتفتحين فيما يخص
أس��لوبك الجدي��د .إذا كن��ت عفوي �اً ،ق��د
تقابلك فرص جدي��دة تماماً في العالقات
في حياتك الخاصة.

األسد

 22متوز  21 -آب

أنت اآلن متفق مع ذاتك بش��كل كامل،
وتش��عر بالتناغ��م الت��ام ف��ي عمل��ك وف��ي
حيات��ك الش��خصية أيضاً .يؤث��ر ذلك على
اآلخري��ن لم��ا ل��ك م��ن عالق��ات قوي��ة م��ع
ش��ريك حيات��ك والعائل��ة ،م��ع وج��ود توازن
جي��د وصح��ي بي��ن األخ��ذ والعط��اء .ح��اول
الحف��اظ عل��ى هدوئ��ك الداخلي واس��تخدم
هذا الوقت في اإلعداد ألوقات أقل إيجابية.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

ال يب��دو أن جب��ال المش��كالت
واالضطراب��ات اليومي��ة ف��ي طريقه��ا إل��ى
التالش��ي .كن حازماً وحاول استعادة رأيك
فيم��ا ه��و مه��م ،وإال قد تعاني من انتكاس��ات
دائمة .وازن األمور بعناية ،وفكر في األهداف
الت��ي تري��د تحقيقه��ا وتل��ك الت��ي يج��ب
التغاض��ي عنها .إذا اس��تطعت تنفي��ذ ذلك،
فسوف تجد أيضاً أن الحلول أصبحت أسهل.

سوف يكون لديك سبباً جيداً لكي تفرح،
وتكون مستريحاً مع العالم من حولك وفي
م��زاج مناس��ب لالحتف��ال به��ذا اإلحس��اس.
جمي��ع المقاب�لات ،س��واء م��ع زم�لاء العم��ل
أو العائل��ة ،س��تكون مجدي��ة للغاي��ة .لك��ن
ال تتم��ادى ف��ي ذل��ك ،وفك��ر ف��ي ه��ذا الي��وم
عل��ى أن��ه هدي��ة واظه��ر امتنانك م��ن خالل
المعاملة اللطيفة لمن هم حولك.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

لا ثقي� ً
أن��ت تحم��ل حم� ً
لا م��ن
المش��كالت؛ اب��دأ بتخفي��ف األثق��ال
ع��ن كاهل��ك ،وإال فس��وف تس��تمر
المصاعب في الزيادة .يجب أن تصل إلى
اس��تراتيجية في التعامل م��ع التحديات
المهني��ة والخاص��ة بدون إضاع��ة الكثير
من الطاقة في نفس الوقت .فكل يوم يمر
هو يوم مفقود من العمر.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

ال تنده��ش اذا ش��عرت الي��وم بأن��ك
متوع��ك الصح��ة ،س��يء الم��زاج ومش��وش.
يفضل أن ترى ما الخطب واالعتناء ببدنك.
س��تعيش فترات تملؤها الحيوي��ة واالرتخاء.
ال تسمح بانعكاس عدم رضاك أمام اآلخرين
خاص��ة ف��ي العاملي��ن بالمصال��ح العام��ة أو
أمام رؤسائك ،ألن هذه الفترة ليست بالوقت
المناسب للدخول في نزاعات.

يـُ��تنبأ باقت��راب وق��وع مش��اكل غي��ر
متوقع��ة وتحفي��زك عل��ى حله��ا أصع��ب من
المعت��اد ،ف�لا تي��أس وأعث��ر عل��ى بدائ��ل.
تس��اءل أيض �اً إل��ى أي درج��ة س��تأثر تل��ك
المش��اكل س��لبياً علي��ك ش��خصياً .م��ن
األفض��ل االنتظ��ار والس��ماح ب��أن تج��د
المش��اكل طريقه��ا إل��ى الح��ل بمفرده��ا.
قم بتجربة رياضة جديدة وغير تقليدية.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

كل ما أنت جزء منه ينتهي على أكمل
وج��ه وال أهمي��ة للمش��كالت الت��ي تواجهها.
اح��رص ف��ي هذه الفترة على عدم اس��تئناف
األم��ور من��ذ البداية .بالعك��س ،تخلص مما
يشغلك يومياً وال يريحك منذ زمن .تحرر
م��ن المضايقات أيضاً الت��ي عكرت حياتك
منذ زمن .افس��ح المجال اس��تعداداً لفترات
ستكون بها األمور أقل سالسة.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

تتزاي��د المش��اكل الت��ي تصادفه��ا
ف��ي مس��ارك ،ولذل��ك اح��رص عل��ى عدم
نف��اد م��واردك البدني��ة والنفس��ية .ت��أ َن
ف��ي تحدي��د المش��اكل الت��ي تمث��ل حقاً
إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها
وتكريس طاقتك في مواجهتها .في هذا
الش��أن ،إن إس��اءة تقدير األشياء قد يؤدي
بكل سهولة إلى مشاكل صحية.
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ش��ريحتين ،ضع��ي ص��دور الدج��اج ف��ي
التتبيل��ة واخلطي حتى تتغطى بالكامل،
ّ
غط��ي الوع��اء وأدخلي��ه إل��ى الثالج��ة
حم��ي الف��رن
لس��اعة .لتحضي��ر الس��يخّ :
عل��ى ح��رارة  200درج��ة مئوي��ة .إقطع��ي
البصل��ة إل��ى نصفي��ن بطريق��ة أفقي��ة،
ضع��ي النص��ف األول م��ن البصل��ة عل��ى
صيني��ة ف��رن مس��تطيلة الش��كل ،مغ ّلف��ة
بورق زبدة ،ش � ّكي عوداً خش��بياً في وس��ط
البصل��ة .إبدئ��ي بإدخ��ال ش��رائح الدجاج
ف��ي الع��ود الواح��دة تل��و األخ��رى وبش��كل
ُمعاك��س ،ضع��ي نص��ف ح ّب��ة طماط��م
على أعلى الس��يخ ،و ّزعي قطع البطاطس
ف��ي أس��فل الصيني��ة .أدخل��ي الصيني��ة
إل��ى الف��رن ل �ـ 40دقيق��ة أو حت��ى نض��وج
الدج��اج ،ق ّدم��ي الش��اورما إل��ى جان��ب
الثومي��ة وش��رائح الطماط��م والخ��س
المفروم وشرائح البصل.
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الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

يتبينالي��وم أن��ت متف��ق أخي��راً م��ع
ذات��ك ،وه��ذا يتض��ح لآلخري��ن م��ن خالل
س��لوكك .في العمل ،سوف يطلب منك
الزم�لاء النصيح��ة ،وكذل��ك الح��ال في
حيات��ك الخاص��ة .تأك��د م��ن االحتفاظ
بالت��وازن بين األخ��ذ والعطاء حتى تتمكن
م��ن االس��تفادة م��ن الصداق��ات .يج��ب أن
تكون مهتماً بذاتك بعض الشيء.

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

*وقت التحضير :ساعة واحدة
*المكوّنات
*لتحضير التتبيلة:
 كوبان لبن زبادي  4مالعق كبيرة زيت زيتون  8فصوص ثوم مهروس ملعقة كبيرة أوريغانو  2ليمون حامض ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة فلفل أسود ربع كوب بقدونس مفروم كيلوغرام واحد صدر دجاج*لتحضير السيخ:
بصلة واحدة بنفسجية نصف حبة طماطم  5حبات بطاطس ّمقطعة مكعبات
طريقة التحضير
ف��ي وع��اء ،أخلط��ي اللب��ن الزب��ادي م��ع
زي��ت الزيتون والث��وم واألوريغان��و والملح
والفلف��ل األس��ود ،إبش��ري قش��ر ليمون��ة
حامض��ة ف��وق الوع��اء واخلط��ي ،أس��كبي
عصي��ر ليمونتي��ن واخلط��ي .أقطع��ي
ص��دور الدج��اج أفقي��ة لتصب��ح رفيع��ة
الس��ماكة ث � ّم أفق ّي��ة لتحصل��ي عل��ى

كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
الوق��ت مناس��ب لجمي��ع العالق��ات
الش��خصية ،سواء كانت جديدة أو قديمة.
س��وف تج��د عملي��ات التواص��ل م��ع م��ن
حول��ك ملهم��ة وغني��ة ألف��كارك الخاصة.
لك��ن يج��ب أال تفكر فقط ف��ي المزايا التي
يجلبه��ا ل��ك ه��ؤالء المع��ارف ،وح��اول
التفاعل أيضاً على المستوى العاطفي ،وإال
فستكون مدة االستفادة والتناغم قصيرة.

شوربة الحريرة المغربية ،هي شوربة تجمع في مكوناتها كل العناصر الغذائية
الالزمة لوجبة صحية متكاملة بألذ طعم،وتتمتع بقيمة غذائية عالية ،كما أنها
مالئم��ة ج��داً ألج��واء رمض��ان ؛حيث ي��زداد اإلقبال عل��ى الش��وربة،ويمكن تقديمها
كوجب ٍة رئيسي ٍة مع االطعام المغربي أوطاجن الخضراوات.
*مدة التحضير 13 :ساعة
*المكونات والمقادير
كغم واحد طماطم معصورة 500غرام من اللحم المقطع قطعا صغيرة حبة واحدة بصل مفرومة فنجان صغير من الكرفس المفروم فنجان صغير من الكزبرة الخضراء المفرومة فنجان صغير من البقدونس المفروم كوب من الحمص المنقوع لمدة  12ساعةكوب عدس بني مغسول ومنقوع لمدة  30دقيقة ملعق��ة صغي��رة م��ن الفلف��ل األس��ود والفلف��لاألحمر والقرفة والكركم والزنجبيل
 ملعقة واحدة كبيرة صلصة طماطم 3مالعق كبيرة شعرية محمصة في ملعقة زيت  2ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت 2ملعقة دقيق مع  2كوب ماء ملح حسب الرغبة*طريقة التحضير
 في قدر على النار يسخن الزيت ويضاف البصل،واللحم المفروم حتى يصبح لونه بنياً. يض��اف الحم��ص المنق��وع ،والع��دس البن��ي ،والطماط��م ،والكرف��س ،والتوابل،ويقلب في الزيت لمدة دقيقتين.
 يضاف  2لتر من الماء ،ويغطى القدر بإحكام ،وتطهى الشوربة لمدة ساعتين على نار هادئة. تضاف صلصة الطماطم إلى الشوربة ،وتقلب جيدا. يخل��ط الدقي��ق م��ع كوبي الماء ،ويضاف إلى الش��وربة مع التقليب المس��تمرحتى ال يتكتل الدقيق.
 تضاف الشعيرية المحمصة إلى الشوربة ،وتطهى على نار هادئة لمدة عشر دقائق. ترفع الشوربة من على النار،وتضاف الكزبرة ،والبقدونس وتقلب جيدا. -تقدم مع الخبز المحمص.

استكش��اف العال��م الرقم��ي م��ع أبنائه��م،
تك��ون الفائدة أكبر من اس��تخدام الطفل
لوحده للشاشة.
ووج��دت دراس��ة أخ��رى أجرته��ا جامع��ة
ميشيغان في ديسمبر عن أشخاص تتراوح
أعمارهم بين  4أعوام و 11عاما أن كيفية
اس��تخدم األطفال لألجه��زة ،وليس الوقت
ال��ذي يقضون��ه ف��ي اس��تخدامها ،هو أقوى
مؤش��ر عل��ى المش��اكل العاطفي��ة أو
االجتماعية المرتبطة بإدمان الشاشة.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
السرطان

شوربة الحريرة املغربية

إدمان األطفال على الشاشات ..أعقد مما نتخيل

1

22حزيران  21 -متوز

اطبـــــاق رمضــانيـــة

2
3
4
5
6
7
8
9

افقياً:

عمودياً

-1مقاطع��ة بريطانية تعتبر مركزاً
-1بل��دة أميركي��ة ف��ي فرجيني��ا
انتصر فيها واش��نطن عل��ى االنجليز
صناعياً هاماً.
.1871
-2نيشان -غيم.
-2ضد ضاق -عاصمة روسيا.
-3خوف -يتجلى.
-3فائز -قام باألمر.
-4يمام -اسم موصول.
-4لالستفهام عن العدد -مجرى.
-5اكتمل -يظن.
-5للنداء -دنيء.
-6مرك��ز ثقاف��ي وتاريخ��ي ف��ي
-6يستبسل -عاصفة بحرية.
هولندا  -وشى.
-7واسع -كسر.
-7هاجس.
 -8اعتقاد -ذهب سمع الشخص.
-8أحجم عن األمر -يبلغ النصف.
-9مؤلف عربي عرّب كتاب(كليلة
-9عاصم��ة بولوني��ا -اس��م يفي��د
ودمنة).
االجتماع والمصاحبة.

كلمة السر من أربعة حروف :مدينة هولندية
روتردام -مرفأ -في -غرب -هولندا -على -دلتا-الرين -وموز -اكبر -مرفأ-
في -العالم -ومن -اهم -المرافئ -النفطية -تصدير -واس��تيراد -محروقات-
حبوب -معادن -فحم -نفط -صناعة -سفن .
حل العدد السابق لكلمة السر :اللواء
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:أني��س فريح��ة  -2حس��د -أب��دان  -3ميالنو -ضج  -4دم -لو -س��رو
 -5ترسانة  -6واجب -بد  -7قمران -يفي  -8يربط -بارز  -9ة ة -فرنسا.
عمودي �اً -1:أحم��د ش��وقي  -2نس��يم -إم��رة  -3ي��دل -تجرب��ة  -4الرب��اط -5
فانوس  -6ربو -أب -بر  -7يد -سنديان  -8حاضرة -فرس  -9وجنة -بيزا.

