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على يد باحثني ايرانيني

صناعة جهاز استشعار حيوي للتشخيص املبكر لسرطان املبيض
نج��ح باحثون في جامعة كردس��تان غرب
اي��ران م��ن تصني��ع جه��از استش��عار حي��وي
يمكن��ه اكتش��اف ح��دوث س��رطان المبي��ض
ف��ي المراح��ل المبك��رة م��ن خ�لال فح��ص
عين��ات ال��دم لدى األفراد فق��ط وهذا الجهاز
ذات تصميم بسيط ودقة عالية.
وقال عبد اهلل سليمي  ،عضو هيئة التدريس
ف��ي قس��م الكيمي��اء بجامع��ة كردس��تان  ،إن
اله��دف م��ن ه��ذا االنج��از ه��و الوص��ول إل��ى
طريقة حساس��ة للغاية وانتقائية لتشخيص
المرض في مرحلة مبكرة.
واض��اف س��ليمي ف��ي تعريف��ه بالمستش��عر

اطبـــــاق رمضــانيـــة

الجدي��د ،ان ه��ذا المش��روع البحث��ي انج��ز
للكش��ف  ،دون الحاج��ة إل��ى تصني��ف واخ��ذ
عين��ه وقياس مضاد الجين الخاص للكش��ف
ع��ن س��رطان المبي��ض  ، )CA125( 125ام��ام
مض��ادات جيني��ة أخ��رى مماثل��ة موجودة في
مص��ل ال��دم  ،وجهاز استش��عار األباتيت يقوم
عل��ى تصمي��م ترانزس��تور عال��ي الحساس��ية
ومرن.
واوض��ح ،ان جه��از االستش��عار  aptaمصن��ع
م��ن الجس��يمات النانوية أكس��يد الجرافين
عل��ى فيل��م البوليم��ر المصن��وع م��ن البول��ي
إثيلين ميثاكريليت.

التريدة الجزائرية
التريدة الجزائرية من أش��هر األكالت الش��عبية الجزائرية وهي تشبه الثريد في
اإلعداد ،وهي من الوجبات الغنية بكافة العناصر الغذائية ،ورغم أن رقائق التريدة
أصبحت تباع جاهزة في أسواق المغرب العربي لتسهل عملية إعداد التريدة إال أن
وصفة إعداد التريدة منزليا وصفة مضمونة وشهية ،ويمكن إعداد التريدة باللحم
أو الدجاج أو بكليهما.

رصد  100مليون دوالر النتاج لقاحني في ايران

ومنظمة الصحة العاملية تشيد بذلك

ايران تطلق مشروع «مدينة خالية من التدخني»

قال رئيس معهد باستور للبحوث في ايران انه وبموافقة قائد الثورة ومصادقة مجلس
الش��ورى االس�لامي ت��م تخصي��ص  100ملي��ون دوالر م��ن صن��دوق االحتياط��ي الوطن��ي
اليجاد البنى التحتية النتاج لقاحين ضروريين في ايران.
واض��اف الدكت��ور «عل��ي رضا بيكلري» انه س��يتم ضم��ن الجدول الزمن��ي المعد انتاج
لق��اح بنوماتي��ك (مض��اد اللتهاب الجهاز التنفس��ي) و لقاح روتا فايروس مضاد الس��هال
االطف��ال .وبي��ن الدكت��ور بيكل��ري ان باحث��ي المعه��د يقوم��ون بواجباته��م ف��ي مج��ال
خدم��ات التش��خيص والتعلي��م والتحقيق وذلك النت��اج اللقاحات الت��ي تحتاجها ايران
للوصول الى االكتفاء الذاتي في هذا الشأن.
وصرح رئيس معهد باستور للبحوث في ايران ان باحثي المعهد بدأوا قبل ثالث سنوات
مراحل انتاج لقاح السعار ومن المتوقع ان يدخل االسواق خالل العامين المقبلين .
واردف بيكل��ري ان مختب��رات المعه��د االربع��ة عش��ر تعتب��ر مرجع��ا ف��ي اي��ران وتق��دم
خدماته��ا ال��ى وزارة الصح��ة االيراني��ة ومنظم��ة الصح��ة العالمي��ة ( )whoف��ي جمي��ع
المج��االت الطبي��ة .يذك��ر ان معه��د باس��تور للبحوث في ايران تأس��س ع��ام  1916بهدف
اج��راء البح��وث ف��ي مجاالت العلوم الطبية .وتعتبر جميع الفصائل الس��البة هي فصائل
نادرة بسبب العوامل الوراثية في المقام االول وأندرهم .-O-، B

اش��اد ممث��ل منظم��ة الصح��ة العالمي��ة
كيرس��توف آندري��اس هاملم��ان بانج��ازات
اي��ران للحد م��ن التدخين واطالقها مش��روع
«مدينة خالية من التدخين».
وق��ال كیرس��توف آندری��اس هاملم��ان ،ف��ي
كلم��ة القاها بالملتق��ى الوطني (الحد من
التدخي��ن) وال��ذي اقي��م ف��ي كلم��ة الزراع��ة
بجامع��ة آزاد بمدين��ة ورامي��ن «جن��وب ش��رق
طهران» ،ان حضوره والمس��ؤولين االيرانيين
م��ن اج��ل اط�لاق مش��روع «مدين��ة خالية من
التدخين» في هذه المدينة يستحق التقدير.
واضاف ،ان خبراء الصحة ينبغي ان ينبهوا الناس الى اضرار التدخين للحد منه حيث
يه��دد الصح��ة العام��ة ويع��رض مناع��ة الجس��م ال��ى المخاطر .وتاب��ع :انه ينبغ��ي توجيه
االصدقاء والمعارف الى السير باتجاه تحقيق عالم خال من التدخين.
ون��وه ال��ى ان منظم��ة الصح��ة العالمي��ة تش��يد باط�لاق مش��روع «مدين��ة خالي��ة م��ن
التدخين» في ايران ،مؤكدا انه سيعمل على عولمة هذا المشروع .ولفت الى ان مشروع
الحد من التدخين في ايران احرز النجاح ومن المؤمل ان ينتشر في جميع ارجاء البالد.

مدة التحضير 60 :دقيقة
المقادير والمكونات
  1كغم سميد ملح حسب الرغبة ماء للعجن لتحضير المرق  500غرام لحم غنم  2حبة بصل كبيرة مقطعة مكعبات كبيرة  3فصوص ثوم مهروس  2ملعقة كبيرة سمن ربع فنجان زيت كوب من الحمص المسلوق ملعقة صغيرة بابريكا ملعقة صغيرة كزبرة جافة  2ملعقة كبيرة معجون طماطم حبة واحدة جزر حبة واحدة كوسا ملح – فلفل أسود حسب الرغبةطريقة التحضير
لتحضير العجين
 يوض��ع الس��ميد ف��ي وع��اء ويمك��ن اس��تبداله بالدقي��ق ويض��اف علي��ه الملح ثميضاف الماء تدريجيا حتى الحصول على قوام متماسك.
 يوض��ع العجي��ن جانبا لم��دة  20دقيقة ثم يعجن مرة أخرى لمدة  15-10دقيقةحتى الحصول على عجينة لينة
 يقسم العجين الى كرات صغيرة وتفرد هذه الكرات على شكل رقائق ثم تتركلتجف قليال
 تقطع الرقائق على ش��كل مس��تطيالت وترص فوق قطعة قماش نظيفة لحينإعداد المرق
لتحضير المرق
 ف��ي ق��در عل��ى الن��ار يوضع الس��من والزيت والبص��ل واللحم ويقل��ب جيدا حتىيتغير لون اللحم إلى البني
 تض��اف التواب��ل والثوم ومعجون الطماطم ويغمر اللحم بالماء ويترك لينضجعلى نار هادئة
 تضاف قبيل نضج اللحم بعش��ر دقائق حبات الجزر والكوس��ا وتترك مع اللحمحتى تمام النضج
 يضاف الحمص المسلوق ويقلبتحضير التريدة
 تحمر التريدة في الزيت قليال حتى يصبح لونها زهرياً ترص التريدة في طبق التقديم وتغرق بالمرق ويرص فوقها اللحم والخضرواتوالحمص
 -تقدم ساخنة وممكن أن تزين بالبيض المسلوق.

طبيب ايراني في االمراض النفسية:

انخفاض قدرة التحمل عالمة على ارتفاع حالة االضطراب
أش��ار الدكتور عباس علي ناصحي،طبيب االمراض النفس��ية واالستاذ الجامعي ،الى
ان انخف��اض ق��درة التحم��ل على عالقة بحال��ة من االضطراب النفس��ي واضاف :ارتفاع
نس��بة النزاعات والمش��احنات في المجتمع يمثل مؤش��راً على انخفاض قدرة التحمل،
والناج��م اكث��ره م��ن المش��اكل
االجتماعي��ة وخاص��ة القضاي��ا
االقتصادية والشخصية.
وق��ال ب��أن نتائج اح��د االختبارات
على مستوى البالد اظهرت ان نحو
 %23م��ن الذي��ن تزي��د اعمارهم عن
 16س��نة وم��ا يزي��د عل��ى  % 35م��ن
اهالي طهران يعانون من ش��كل من
أش��كال االضطراب النفس��ي و يأتي
عل��ى رأس ذلك االكتئاب،مضيفا
ان مع��دل االضط��راب النفس��ي
العالم��ي يبل��غ نح��و  %25وه��ذه
النس��بة وش��اهد أقل منها في بلدان مثل استراليا ونيوزيلند والبلدان االسكندنافية ،في
حين ان النسبة في الواليات المتحدة تزيد على المعدل العالمي.
وق��ال ب��أن زي��ادة الح��وادث الطبيعي��ة كال��زالزل وأح��داث اخ��رى مث��ل حادث��ة بناي��ة
(بالس��كو) والخ��وف م��ن ال��زالزل والس��يول م��ن المس��ببات االخ��رى لح��دوث ح��االت
االضطراب النفسي.

كيف يؤثر الجو الحار على نفسيتك في رمضان؟
الج��و الح��ار ج��دا ال��ذي نتعاي��ش مع��ه
ويس��تمر ف��ي حرارت��ه يوم��ا ع��ن اآلخ��ر ،يؤثر
بش��كل ما في نفسيتنا وليس فقط أجسادنا،
وه��ذا م��ا يوضح��ه الدكت��ور جم��ال فروي��ز،
استش��اري الط��ب النفس��ي باألكاديمي��ة
الطبي��ة ،مؤك��دا أن��ه كلم��ا كان اإلنس��ان
يص��وم تطوع��ا وإيمان��ا ال يف��رق مع��ه ش��يء
طالم��ا ل��ه ه��دف روحاني ودين��ي هلل وال يقوم
بذلك من أجل أصدقائه أو المجتمع.
وأض��اف فروي��ز ،أن��ه على الرغ��م من ذلك
ف��إن الج��و الح��ار يؤثر عل��ى النفس��ية فعليا،
فالح��ر يقل��ل  3م��واد وه��ي الس��يرتونين
والدوبامي��ن و  ،5 hdوبالتال��ى يزي��د ف��ي
المقاب��ل الن��ور ادرنالي��ن ويك��ون الش��خص
ضغط��ه أعل��ى وعصبيت��ه أزيد وضرب��ات قلبه

أسرع وكل ذلك يؤثر باندفاعية وعصبية.
وأش��ار فروي��ز إل��ى واقع أن مع��دل الجريمة
ف��ي الصعي��د أكث��ر بس��بب درج��ة الح��رارة،
فكلم��ا زادت درج��ات الح��رارة ،كلم��ا كان
اإلنس��ان أكث��ر عصبي��ة وجم��ودا وتصلب��ا،
والتعص��ب أيض��ا تك��ون ل��دى األش��خاص
الذي��ن يكونون في الجو القاس��ي ،وكل هذه
العوام��ل خاص��ة م��ع ع��دم تن��اول الم��اء م��ن
ش��أنها أن تحول��ك لش��خص آخ��ر ال يتحكم
في مشاعره وأعصابه ،لذلك نصح فرويز بـ:
 تجنب ساعات الذروة في الحرارة والزحامقدر اإلمكان.
 ممارسة تمارين االسترخاء. االبتع��اد ع��ن المواق��ف الت��ى تثي��رأعصابك.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك،
س��واء عل��ى المس��توى الش��خصي أو المهن��ي.
انتف��ع م��ن ه��ذا التناغم في تقوي��ة عالقاتك
والرواب��ط القائم��ة بين��ك وبي��ن اآلخري��ن
للتس��لح ف��ي األوق��ات العصيب��ة الت��ي تك��ون
فيه��ا مجموع��ة األب��راج الكوني��ة غير مبش��رة
واألحوال ليس��ت لصالحك .حان الوقت لكي
تفكر في نتائج المجهود الذي قمت به.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

كل م��ا كن��ت ته��دف إلي��ه من��ذ فت��رة
طويل��ة أصب��ح م��ن الممك��ن الوص��ول إلي��ه،
حي��ث تدفعك طاقة جدي��دة نابعة من الدعم
المق��دم لك م��ن كل صوب إلتمام الخطوات
األخيرة الالزمة لذلك .حافظ على السير في
خطى واقعية وواصل السعي وراء الوصول إلى
أهداف��ك وس��وف تؤت��ي ثم��ار ذلك .س��تحقق
أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.

حالت��ك البدنية والذهنية في أحس��ن
ح��ال ،ل��ذا لدي��ك تأثي��ر إيجاب��ي كبي��ر
عل��ى اآلخري��ن الذي��ن يالحظ��ون م��دى
إيجابيت��ك ولمعان��ك بكامل ثقة .س��وف
تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل
م��ن تتعامل معه وتؤثر فيه ،فتجدهم خير
ع��ون ومس��اعد ل��ك ف��ي تنفي��ذ وتحقي��ق
أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.

األسد

 22متوز  21 -آب

بم��ا أن��ك اآلن تنض��ح بهال��ة خاصة من
القوة واالس��تقرار ،فإن الناس س��وف يلجأون
إلي��ك م��ن أج��ل المس��اعدة والدع��م .حاول
اس��تخدام طاقت��ك ف��ي مس��اعدة اآلخري��ن،
حيث أنهم س��وف ي��ردون الجميل بالتأكيد
ف��ي الم��رة القادم��ة الت��ي تحت��اج فيه��ا إل��ى
مس��اعدة .لكن ح��اول أال تغفل عن أهدافك
ألنك اآلن تملك القوة الالزمة لتحقيقها.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

هن��اك ما يعوق��ك عن التقدم في اتجاه
أهداف��ك ،ف�لا تيأس أو تتوق��ع تلقي الكثير
من المواس��اة من أي شخص .احشد قوتك
واستمر في تتبع أحالمك – حتى وإن كان
البد من تغييرها بعض الش��يء .ال تتصرف
بتسرع وحافظ على طاقتك .انظر إلى هذه
المشكلة كمهمة أخرى يجب إنجازها ،وثق
أنه لن يقف أمامك أي شيء.

ح��ان وق��ت توضي��ح األم��ور ،وه��ذا ينطب��ق
على المهام المؤجلة وأيضاً سوء التفاهم بين
الزم�لاء .الثقة التي تنضح بها مغرية وجذابة
لآلخري��ن .أنظ��ر إل��ى العال��م من خ�لال عيون
مفتوح��ة .المع��ارف القديم��ة ق��د تعي��د ل��ك
حيويت��ك .اس��تخدم طاقت��ك ف��ي األنش��طة
الرياضي��ة أيض �اً .إذا ل��م يك��ن لدي��ك الحاف��ز
السليم من قبل ،يمكنك البدء اآلن ،أخيراً.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

ال ش��يء يس��ير حس��ب رغبت��ك ف��ي الوق��ت
الحال��ي ،ولك��ن إذا قم��ت بتغيي��ر مدخل��ك ،ق��د
تنج��ز أهداف��ك بش��كل أس��رع ،كم��ا قد تس��اعد
آراء اآلخرين .س��وف تواجه في حياتك الخاصة
جمي��ع أن��واع المش��كالت ،ولك��ن يج��ب أن تك��ون
وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف .سالمتك
الجس��دية ق��د تصب��ح أفض��ل .فك��ر ف��ي أس��لوب
حياتك ،ولكن ال تكن قاسياً على نفسك.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

ف��ي الوق��ت الحال��ي ،أن��ت تخفض رأس��ك
في يأس ،وصحتك ليست في أحسن أحوالها.
اثب��ت ف��ي مكان��ك الي��وم ،فاألوق��ات الجي��دة
قادم��ة .ف��ي الوق��ت الحال��ي ،ح��اول أن تذك��ر
نفسك بالذكريات السعيدة – وعندئذ سترى
أن حت��ى ه��ذه المرحل��ة الس��يئة س��وف تمضي
وس��وف تشعر بش��يء من التفاؤل .ستواجه في
حياتك الخاصة بعض المشكالت.

يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عدداً
متزاي��داً م��ن التعقي��دات غي��ر المتوقع��ة.
ال يق��ع الل��وم عل��ى م��ن ه��م حول��ك  -ف��ي
بع��ض األحي��ان تكون أن��ت المخطئ .حاول
أن تظ��ل هادئ �اً وأن ترى العقب��ات الموجودة
في طريقك كوس��يلة الكتشاف مداخل
جدي��دة .اع��د اكتش��اف هدوئ��ك وس��وف
تخرج من هذه المرحلة أقوى.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

تس��تطيع أخذ نفس عميق واالس��ترخاء،
اس��تغل ه��ذه المرحل��ة لتحس��ين حالت��ك
الصحي��ة .س��وف تعطي��ك الفيتامين��ات
والهواء النقي عقداً جديداً من الحياة والذي
س��يكون في غاي��ة األهمية .تس��تطيع التمتع
بحياتك الخاصة أكثر وقضاء أوقات أكثر
مع أصدقائك وعائلتك في حالة عدم وجود
سوء تفاهم ونزاعات.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

س��تقابلك التحدي��ات بص��ورة متك��ررة
بش��كل غي��ر ع��ادي الي��وم ،مس��ببة ل��ك الكثي��ر
من الضغوط .ربما يجب أن تبتعد عن الطريق
أحيان �اً ب��د ًال م��ن تحمل مس��ؤولية كل ش��يء.
سيس��اعدك هذا على توفير طاقتك لألش��ياء
الهامة .يجب أيضاً أن تفكر في صحتك ،ألنه
عل��ى المدى الطويل ل��ن يعود عليك بالفائدة
أن تستهلك كل قوتك.

الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

1

كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
اذا كن��ت ترغ��ب ف��ي النج��اح وف��ي تحقيق
ش��يء ذي قيم��ة ،فح��ان الوق��ت أن تتحال��ف
م��ع اآلخري��ن ،ق��د يكون��وا أقرب��اء أو أصدق��اء أو
زم�لاء ف��ي العم��ل .ال ت��دع الفرص��ة تفوت��ك،
فيج��ب عليك االنتفاع من هذه الفرصة وبذل
مجهود .من المحتمل أن تنقلب عليك األمور
التي لم تحسمها بعد عندما ال تتواجد الفرص
السانحة والظروف المبشرة المتاحة اآلن.
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افقياً:

عمودياً

-1ميكانيك��ي فرنس��ي اخت��رع ن��ول
-1فيزيائ��ي بريطان��ي عن��ي بدراس��ة
الحياكة.
الضوء.
-2ألم -صديق.
-2لقي -عاصمة أوروبية.
-3سمير -مصور.
-3رئيس -نيشان.
-4دولة أفريقية -ضد حلو.
-4ما يتركب منه الشيء.
-5بحر -نوم (معكوسة).
-5سحب -للنفي -سهولة.
-6مجلس -يعرف.
الخمس.
-6إحدى القارات
-7أمثولة -للنداء -نبات يابس.
للتنبيه.
جواب-
-7جعبة-
-8اس��م بطلي��ن م��ن أبط��ال ح��رب
طروادة -ضمير منفصل.
-8نزل في المكان -حارس.
-9لطم -عالقات.
-9مدينة أثرية في المغرب.

كلمة السر من خمسة حروف :مدينة ايرانية
بهاءالدي��ن -محم��د -العامل��ي -عال��م -م��ن -الش��عراء -يع��رف -بالبهائ��ي-
ول��د -ف��ي -بعلب��ك -وتوف��ى -باصفه��ان -اصل��ه -م��ن -جب��ل -عام��ل -ل��ه-
مؤلف��ات -تعتب��ر -م��ن -جب��ل -عام��ل -ل��ه -مؤلف��ات -تعتبر -م��ن -المراجع-
الهامة -في -عصره -فن.
حل العدد السابق لكلمة السر :قمام
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:الهالل -جد  -2ليل -أوسلو  -3منال -مكان  -4ميل -يلك  -5تم-
بدين  -6بوبيان -فخ  -7ساوى -باكو  -8ر ر -كرم  -9صديق -ينبه.
عمودي �اً -1:المقتب��س  -2لي��ن -موارد  -3هالل -بوري  -4ليبيا  -5أ أ  -مدى
 -6لوم -ينبري  -7سكين -أمن  -8جالل -فك  -9دون كيخوته.

