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الكلمات المتقاطعة

� 5أغذية خارقة لبناء مناعة قوية

مــع دخــول فصل
الصيف يحتاج جســمك
لعنــارص غذائيــة تعزز
مناعته ،حيث يعزز نظام
املناعة القوي قدرة الجسم
عــى مكافحــة العدوى
والفريوســات املنترشة،
لذلك مــن املهــم التأكد
من دمــج بعض األطعمة
الفائقــة يف نظامــك
الغــذايئ للبقــاء بصحة
جيــدة وعــدم اإلصابة
باملرض بشــكل متكرر،
بحسب موقع «تاميز أوف
إنديا».
 5أغذية خارقة لبناء
مناعة قوية يف موســم
الصيف
 .1مثار الحمضيات
متتلئ مثار الحمضيات بفيتامني يس الذي يزيد من إنتاج خاليا الدم البيضاء يف الجســم .من املهم غرس
فيتامني يس يف النظام الغذايئ بشكل يومي ألنه يعزز بشكل كبري جهاز املناعة .الفواكه مثل الربتقال والجريب
فروت واليوسفي مصادر ممتازة لفيتامني يس.
 .2الخرضاوات الصليبية
تحتــوي الخرضاوات الصليبية مثل الربوكيل والكرنب عىل مضادات األكســدة والعنارص الغذائية املختلفة
واملعادن والفيتامينات.
تحتوي عىل فيتامني  Cو  Aو Eومن املحتمل أن متنع تلف الحمض النووي .فهي تحتوي عىل بيتا كاروتني
وزياكسانثني مام يساعد عىل تعزيز جهاز املناعة.
 .3الزبادي
الزبادي هو طعام ممتاز آخــر لبناء جهاز املناعة يحتوي عىل فيتامني د الذي يســاعد عىل تنظيم جهاز
املناعة ويجعله أقوى .ومع ذلك ،مع وجود العديد من أنواع الزبادي املنكهة املوجودة يف الســوق والتي تحتوي
عىل مكونات صناعية  ،فمن املهم إما صنع الزبادي يف املنزل أو اختيار الزبادي امليلء بفيتامني د.
 .4الفول
مصدر غني للبوتاسيوم واملغنيسيوم وفيتامني ب والربوتينات واأللياف األلياف تعزز صحة األمعاء .تلعب
دورا ً
مهم يف بناء خاليا الدم البيضاء وبالتايل تعزيز املناعة.
الربوتينات املوجودة يف الفول ً
 .5املكرسات
تعد املكرسات مثل اللوز والكاجو والفستق من مضادات األكسدة القوية أنها تنشط إنتاج كرات الدم البيضاء
وتقوية جهاز املناعة.

«ان�ستجرام» تدعم خا�صية ريلز مبيزة جديدة

 .1واد مقدس – اخت النبي صىل
الله عليه واله من الرضاعة
 .2اقل العقوق – خوف
 .3الصوف املتطاير ( معكوسة
) – خلق االنسان فيه ( معكوسة )
 .4الرمح الطويل ( معكوسة )
 .5رصح الله بعدم خوفه منها –
اطلع ( فعل امر )
 .6ما يوجب الغسل لحارض امليت
( معكوسة ) – تعب ( معكوسة )
 .7للنداء ( معكوســة ) – ثوابه
عرش حجج ( معكوسة )
 .8إكرامه واجب (معكوسة ) –
قريب ملنتظره
 .9من اآلثام ( معكوســة ) –
عقل ( معكوسة ) – متنع

راسي :
 .1قاتل يف الحروب مفني للعمر
– ال كبري وال صغري

السودوكو

تختــر منصــة التواصــل االجتامعي
انســتجرام إمكانية تحويل كل الفيديوهات
التي ينرشها املســتخدمون عىل املنصة إىل
قسم ريلز عليها ،حيث قالت الرشكة إن التغيري
الذي يجــري اختباره حاليا مــع عدد مختار
من املســتخدمني يف العامل جزء من خطتها
لتبسيط بث وعرض الفيديوهات عىل املنصة.
ونقــل موقع تــك كرانــش املتخصص
يف موضوعــات التكنولوجيــا عــن متحدث
باســم رشكة ميتا بالتفورمس املالكة ملنصة إنســتجرام قوله يف رسالة بريد
إلكرتوين «نخترب هذه الخاصية كجزء من جهودنا لتبسيط وتحسني مشاهدة
الفيديوهات عرب إنستجرام».
ونرش مات نافارا استشــاري شــبكات التواصل االجتامعي صورة عىل
موقع التواصل االجتامعــي تويرت ،قال إنها كجزء من االختبار الذي ســراه
املستخدمون من خالل رســالة تقول «يتم مشاركة الفيديوهات اآلن من خالل
ريلز».
وتشري الرسالة إىل أنه إذا كان حساب املستخدم عاما ،ميكنه بث أي فيديو
ليظهر يف قسم ريلز ،حيث ميكن ألي مستخدم الدخول إىل الريلز الخاص بهذا
املستخدم .كام ميكن لهذا املستخدم استخدام صوته األصيل إلنشاء الريل
الخاص به.
ويف حالة كان حساب املستخدم مغلقا فإن الفيديوهات التي سيتم بثها
عىل قسم ريل الخاص به ستكون متاحة فقط ملتابعيه.
كام تشري الرســالة إىل أنه مبجرد قيام املستخدم ببث فيديو عىل الريل،
ميكن ألي مســتخدم آخر إعادة مزج فيديوهات املستخدم املوجودة عىل الريل
إذا كان الحســاب عاما .ومع ذلك ميكن للمستخدم منع إعادة مزج فيديوهات
من خالل إعدادات الحساب الخاص به.

أفقيا

 .2انطق به
 .3اجنه حب الحسني عليه السالم
 .4قبض قبضه من اثر الرسل
 .5عطــاء الله للنبــي صىل الله
عليه واله حتى يرىض –اضمر و كتم
وخصوصا العداوة
 .6الكأل و العشب
 .7حق الرســالة للقريب – مروان
بن الحكم
 .8رد – صغري الســن ( معكوسة
) – ترصف نهى اللــه عنه وخص به
اليتيم
 .9من ال يجد له وريث من ابناءه

حل العدد المايض

