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باحثون إيرانيون يصنعون عالج ًا عشبي ًا لـ «تقرحات السرير وآالم العضالت»
ق��دم باحث��ون إيراني��ون ش��امبو عش��بيا
وبل��غ المرحل��ة التجارية مع اس��تخدامات
معالج��ة تقرح��ات الس��رير والحد من آالم
العضالت.
وق��ال الباح��ث اإليران��ي ص��در الدي��ن
نب��وي ،إن المنظ��ف الخ��اص بالج��روح،
ال��ذي بل��غ مرحل��ة التس��ويق م��ن قب��ل
الباحثي��ن اإليرانيي��ن ،لدي��ه إمكان��ات
معالج��ة مختلف أنواع الج��روح (تقرحات
الس��رير ،والج��روح ،والح��روق الس��طحية)
وااللتهاب��ات ،س��واء المنتش��رة أو غيره��ا
(األكزيما وحرقة التعرق وحرقة التبول
ل��دى األطف��ال والدم��ل وح��ب الش��باب
والبواسير).
وأض��اف :يحتوي الش��امبو على مكونات

نش��طة م��ن نب��ات البابون��ج األلمان��ي
وزه��رة دائم��ة الخض��رة ويس��تخدم لغس��ل
البواس��ير والح��د م��ن التهابه��ا ،والبش��رة
الحساس��ة الملتهب��ة والمصاب��ة بح��ب
الش��باب ،والته��اب العي��ن الخارجي ،وإزالة
مس��تحضرات التجمي��ل والتل��وث البيئ��ي
حوله��ا وتس��اقط الش��عر والبش��رة الناج��م
عن االلتهابات الجلدية لفروة الرأس.
ووفق �اً له��ذا الباح��ث اإليران��ي ،ينس��جم
ه��ذا الش��امبو م��ع مجموع��ة متنوع��ة م��ن
البش��رة واليس��بب أي مضاعف��ات عل��ى
الجلد.
ويش��ار إل��ى أن ه��ذه الش��ركة المعرفي��ة
اإليراني��ة صنع��ت ش��امبو آخ��ر يس��تخدم
لتقليل آالم العضالت.

اطبـــــاق رمضــانيـــة
املفروكة بالفستق
*وقت التحضير 35 :دقيقة
*المقادير والمكونات
 كوب فستق حلبي مطحون كوب سكر بودرة ملعقة كبيرة ماء زهر*لتحضير القشطة:
  3توست طري أبيض كوب حليب سائل خال من الدسم نصف ملعقة كبيرة فركتوز ملعقة كبيرة نشاء ملعقة كبيرة ماء زهر*لتحضير القطر:
 ربع كوب فركتوز ربع كوب ماء ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض ملعقة صغيرة ماء زهر*طريقة التحضير
متوس��طة
لتحضي��ر القط��ر ،ضع��ي ف��ي ق��در الفركت��وز والم��اء عل��ى ح��رارة
ّ
وح ّرك��ي المزي��ج حتى يغل��ي .أضيفي عصي��ر الليمون الحام��ض وكاء الزهر
ث ّم إرفعي القدر عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد القطر.
ً
ضعي في الخالط الكهربائي الفس��تق والس��كر واخلطي جيدا حتى تتجانس
المكوّنات .أسكبي ماء الزهر مع نصف كمية القطر وح ّركي من جديد حتى
تحصلي على عجينة متماسكة.
قسمي العجينة إلى  6قطع متساوية.
ّ
لتحضير القش��طة ،إنزعي أطراف قطع التوس��ت وتخ ّلصي منهاّ .
اللب
قطعي ّ
إلى مكعبات صغيرة وضعيها في وعاء.
أسكبي الحليب في الوعاء وضعيه في الثالجة لمدة ساعتين.
ذوّبي النشاء في الماء.
أخرج��ي وعاء القش��طة من الثالجة واس��كبي المزيج في ق��در .ضعيه على نار
متوس��طة وح ّركي باس��تمرار بواس��طة ملعقة خش��بية حتى ال يلتصق المزيج
بقع��ر الق��در .عندم��ا تب��دأ المكون��ات تس��خن ،أضيف��ي مزي��ج النش��اء والم��اء
والفركتوز وماء الزهر وح ّركي حتى يكثف المزيج.
أس��كبي القش��طة في وعاء واتركيها حتى تبرد على حرارة الغرفة ،ث ّم ضعيها
في الثالجة لتجمد.
عند التقديم ،ضعي في طبق عجينة الفستق الحلبي وزيّني وجهها بالقشطة.

ايران تنتج جهاز ًا ليزري ًا ألمراض املسالك البولية عمليات تصحيح النظر بالليزر ..اخملاطر «تتكشف»
أعل��ن رئي��س الش��بكة االيرانية الوطنية لطب اللي��زر ،أن الخبراء المحليي��ن االيرانيين تمكنوا
م��ن تصني��ع جه��از لي��زر لمس��اعدة مرض��ى المس��الك البولية من قبي��ل حصى الكلى ومش��كالت
البروستاتا .وقال محمد رضا رزاقي :ان الليزر يمكن استخدامه لمساعدة مختلف االمراض بما
فيها امراض الكلى والمثانة والبروستاتا ،وكذلك اآلالم المفصلية وفي طب العيون والجلد.
وأوض��ح ان اللي��زر يتمت��ع بنط��اق واس��ع ،ومن خالل��ه فإن االش��خاص المدربين يمكنه��م القيام
بإجراءات عالجية مناسبة ،وأضاف :بما ان شعار هذا العام هو دعم المنتج المحلي ،لذلك كنا
بص��دد االنت��اج المحل��ي للي��زر ،ومن دواعي الس��رور توصنا ال��ى نجاحات جيدة في ه��ذا المجال.
وتابع :ان جهاز الليزر هذا قابل لالس��تخدام لتفتيت حصى الكلية والمثانة والحالب والمجاري
البولية وكذلك استئصال البروستاتا ،وأيضا لعالج ضيق المسالك البولية.
ولف��ت رزاق��ي ال��ى انه س��يتم عرض جه��از الليزر االس��بوع القادم ف��ي مؤتمر أمراض المس��الك
البولي��ة ال��ذي يق��ام ف��ي جامع��ة الش��هيد بهش��تي للعل��وم الطبي��ة ،وهن��اك إمكاني��ة النتاجه على
صعي��د واس��ع .وأردف :ان قيم��ة تكلف��ة صن��ع جه��از الليزر هذا تبل��غ نصف المماث��ل األجنبي ،في
حين أنه افضل من مماثله االجنبي من حيث الجودة والكفاءة.

انجاز علماء ايرانيني

فصل الخاليا السرطانية من الدم عبر تقنية النانو

نج��ح باحث��و جامع��ة طه��ران للط��ب،
وجامع��ة «رازي» الواقع��ة ف��ي محافظ��ة
كرمانشاه (غرب ايران) ،في تصميم جهاز
نان��وي يق��وم بفص��ل الخالي��ا الس��رطانية
داخل عينة الدم المأخوذة.
وق��ال محم��ود عم��وزاده تبري��زي الباحث
ف��ي جامع��ة طه��ران للط��ب ع��ن االه��داف
المتبع��ة ف��ي ه��ذا المش��روع ّ :
إن ه��ذه
العملي��ة البحثي��ة تنقس��م ال��ى ش��طرين؛
األول منهم��ا يتم الس��عي فيه الى توظيف
م��واد زهي��دة الثم��ن لصناعة جه��از نانوي
يو ّف��ر إمكاني��ة فص��ل خاليا س��رطان -HL
 ،60والثاني يكمن في تصميم جهاز نانوي

مستش��عر وحي��وي قادر عل��ى تحديد مدى
كثافة الخاليا السرطانية.
وأضاف تبريزيّ ،
أن المصممين للمشروع
اس��تفادوا م��ن ش��رائح أوكس��يد المنغنيز
والبول��ي إثيلي��ن ايمي��ن وال��ذرات النانوي��ة
م��ن الني��كل والذهب ف��ي انت��اج الجهازين؛
الفت �اً ال��ى إمكاني��ة تحوي��ل عملي��ة انت��اج
الجه��از االول والجه��از الثان��ي ال��ى عملية
انتاج تجارية مكثفة داخل البالد.
ه��ذا وق��د ت��م نش��ر نتائ��ج الدراس��ة في
مجل��ة �Biosensors and Bioelectron
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كشفت دراس��ات طبية حديثة،
أن عملي��ة تعدي��ل القرني��ة
باس��تخدام اللي��زر لتحس��ين
النظ��ر« ،اللي��زك» ،ق��د تع��رض
المري��ض لمضاعف��ات جانبي��ة
خطي��رة تس��تمر ألع��وام طويل��ة،
كم��ا أن الع�لاج ق��د ال يحق��ق
النتائج المرجوة.
وبحس��ب م��ا نقل��ت صحيف��ة
«نيوي��ورك تايم��ز» ،ف��إن ش��خصا
يس��مى جيوبان��ي راميريز ،خضع
للعملي��ة المثي��رة للج��دل قب��ل
س��نتين ،فأصب��ح يرى كل ش��يء
بصورة ثالثية.
وكان راميري��ز ال��ذي يبل��غ من
العمر  33عاما ،يأمل أن يتحسن بصره بعدما
عان��ى م��ن الرؤي��ة المزدوج��ة واضطراب��ات
اإلبص��ار وحساس��ية مفرط��ة تج��اه الض��وء،
لكن النتيجة كانت مخيبة آلماله.
وقصد المري��ض عددا من جراحي العيون،
لكن أيا منهم لم يحذره من احتمال حصول
مضاعف��ات جانبي��ة ج��راء إج��راء عملي��ة
لتصحيح عيب البصر.
وس��محت إدارة الغذاء وال��دواء األميركية
ف��ي تس��عينيات الق��رن الماض��ي بإج��راء
عملي��ات تصحي��ح عي��وب البص��ر باللي��زر،
وأج��رى نح��و  9.5ملي��ون أميرك��ي العملي��ة،
سعيا منهم إلى التخلص من النظارات.
في المقابل ،اشتكى عدد من األميركيين
الذي��ن أج��روا العملي��ة ،م��ن مضاعف��ات
خطي��رة ،وتحدث��وا س��نة  ،2008ف��ي لق��اء
احتضنت��ه إدارة الغ��ذاء وال��دواء ،ع��ن تراج��ع
بصره��م ومعاناته��م آالم��ا مزمن��ة أدت إل��ى
فقدان الكثير منهم لوظائفهم.
وأفض��ى اإلخف��اق الطب��ي ف��ي عملي��ات
أخ��رى إل��ى زي��ادة ع��دم االس��تقرار واالنع��زال
االجتماعي واالكتئاب.
وأعادت ش��هادات المرضى الصادمة الجدل
مج��ددا إل��ى الواجه��ة ،وس��ط أس��ئلة ح��ول
مضاعف��ات العملي��ة ف��ي األمدي��ن القري��ب
والبعي��د ،وأظه��رت دراس��ة حديث��ة إلدارة
الغ��ذاء وال��دواء أن األع��راض الت��ي س��جلت
ل��دى المري��ض الذي ص��ار يرى األمر بش��كل
ثالثي ليست حالة فردية.
وكش��فت الدراس��ة التي أوردتها «نيوريوك
تايم��ز» أن نص��ف األش��خاص الذي��ن كان��ت
عيونهم في صحة جيدة قبل إجراء العملية،

عان��وا مضاعفات بع��د الخضوع لها ،حتى أن
قراب��ة  33ف��ي المئ��ة كاب��دوا جف��اف العي��ن
الذي يسبب إزعاجا كبيرا.
وي��رى مع��دو الدراس��ة أن عل��ى الجراحي��ن
أن يحيط��وا المرض��ى علم��ا بالس��يناريوهات
المحتمل��ة عق��ب العملي��ة ،حت��ى يضعوا في
الحس��بان أن صح��ة عيونه��م ق��د تزداد س��وءاً
بدال من تتحسن.
وي��ؤدي غي��اب معلوم��ات مفصل��ة ع��ن
مضاعفات العملية إلى عدم تدارك المشكلة
ف��ي األجه��زة الطبي��ة الجدي��دة الت��ي تواف��ق
عليه��ا إدارة الغ��ذاء وال��دواء ف��ي الوالي��ات
المتحدة.
ف��ي المقاب��ل ،يق��ول أطب��اء العي��ون إن
عملي��ات اللي��زر أس��رع الط��رق وأكثره��ا
أمان��ا لتصحي��ح عي��وب البص��ر ،ويقول��ون إن
مضاعفاتها الخطيرة أمر نادر الحدوث.
ويتراج��ع إبص��ار ع��دد م��ن المرض��ى بع��د
العملي��ة ،فيضط��رون إل��ى تقطير ال��دواء في
العي��ن كل نص��ف س��اعة لمقاوم��ة جف��اف
العي��ن وه��و أم��ر يس��بب ألم��ا حارق��ا ،فض�لا
ع��ن الرؤية المزدوجة ،لكن أش��خاصا آخرين
يؤك��دون أن العملي��ة كان��ت خي��ارا صائب��ا
وأدت إل��ى تحس��ن إبصاره��م بش��كل الف��ت،
فجاس��تن بوغليس��ي مث�لا ،وعم��ره  39عام��ا،
يوض��ح أنه عانى جف��اف العين لمدة ال تزيد
عن أس��ابيع لقد كانت العملية أفضل شيء
أقوم به لنفسي في الحياة.
وأجري��ت عملي��ة اللي��زر لـ 700ألف ش��خص
ف��ي الواليات المتحدة ،خالل العام الماضي،
مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2016
الت��ي بل��غ فيه��ا الع��دد  628أل��ف عملية ،وفق
إحصاءات لهيئة «ماركت سكوب» البحثية.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

الي��وم يمكنك تحفيز م��ن هم حولك،
ولك��ن ال تهم��ل احتياجات��ك الخاص��ة ألن
أهداف��ك اآلن أصبح��ت أوضح عن ذي قبل.
أس��لوبك النش��ط مع��د لم��ن ه��م حول��ك
ويلحظ��ه اآلخ��رون .ال يوج��د س��بب يمن��ع
االحتفال بأفكارك واالستمتاع بوقتك ،لكن
ال ت��دع ه��ذا يتح��ول إل��ى الوض��ع الطبيعي.
أنت تشعر بالصحة في الوقت الحالي.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

اس��تجمع ش��جاعتك من أج��ل تحقيق
المش��روعات ال ُمع��د لها منذ م��دة ودافع عن
أف��كارك بالتأكيد الذاتي حتى تتغلب على
المتش��ككين .س��وف يتج��اوب م��ن حول��ك
بإيجابي��ة م��ع حماس��ك وس��وف يحاول��ون
تش��جيعك أكث��ر .ه��ذا صحي��ح أيض �اً
بالنسبة لحياتك العاطفية .ال تخجل من
إظهار هذا الجانب المكتشف حديثاً.

يمكن��ك الي��وم تبن��ي موقف �اً مؤي��داً
لتقوي��ة الرواب��ط األس��رية ،وس��وف تتقب��ل
عائلت��ك ذل��ك بس��عادة وس��وف تدعمك
بش��دة ف��ي خطط��ك .ه��ذا التعزي��ز ف��ي
العالقات س��وف يس��تمر أيضاً في حياتك
العاطفي��ة .ق��د تتقرب من ش��خص محدد،
ق��د ينت��ج عن ذل��ك عالقة طويل��ة المدى.
هكذا يكون التقدم إلى األمام.

األسد

 22متوز  21 -آب

الي��وم ،مهارات��ك التنظيمي��ة
واالجتماعي��ة قوية على غير العادة ،فيجب
أن تس��تغل ذل��ك للس��يطرة عل��ى األم��ور.
س��وف تنج��ح ف��ي العم��ل وخارج��ه ،وحت��ى
ف��ي حيات��ك الش��خصية ،س��وف ينت��ج عن
نظرتك الدافئة لألمور الكثير من الفوائد.
س��وف يق��درك الن��اس ويعاملون��ك بمودة.
فكر في إعادة بعض من هذه األمور.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

س��وف تقابلك التحديات بصورة متكررة
بشكل غير عادي اليوم ،مسببة لك الكثير من
الضغ��وط .ربم��ا يج��ب أن تبتعد ع��ن الطريق
أحيان �اً بد ًال من تحمل مس��ؤولية كل ش��يء.
س��وف يس��اعدك ه��ذا عل��ى توفي��ر طاقت��ك
لألشياء الهامة بحق ،خاصة في العمل .يجب
أيض �اً أن تفك��ر في صحتك ،ألنه على المدى
الطويل لن يعود عليك بالفائدة.

تعي��ش فترة ت��وازن بدن��ي وذهني متناغم
وال ظه��ور ألي عائق خارجي في األفق أيضاً،
ب��ل عل��ى النقي��ض ،غالبي��ة محيط��ك ودي
معك وخدوم وحياتك تس��ير بأفضل حال.
لكونك تتمتع بالحيوية أكثر ،فبإمكانك
القيام بكل ما ترغب فعله .مع ذلك ،عليك
أن تتس��اءل كي��ف س��يكون الوضع بالنس��بة
لك اذا صارت األمور أصعب من اآلن.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

إن العراقي��ل الت��ي تنب��أت بقدومه��ا
من��ذ فترة طويلة تظه��ر تدريجياً وتتحول
إل��ى واق��ع ،وب��ات تفاديها مس��تحي ًال .واجه
تلك التحديات في أس��رع وق��ت ،حتى وإن
كان��ت المهمة صعبة .كلم��ا تأخرت في
ذل��ك ،تراكمت العراقي��ل ووجب عليك
مضاعفة المجهود لتجاوزها .ال تستهلك
كل قوتك في مدة زمنية قصيرة.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

ف��ي الوق��ت الحال��ي ،األم��ور ال تس��ير
كما تشتهيه األنفس ،فأنت ترهق نفسك
بأعب��اء وأعم��ال كثي��رة مح��او ًال درء س��وء
الح��ظ لدي��ك ،مم��ا يؤث��ر عل��ى صحتك
تأثي��راً قوي �اً .يج��ب أن تقتن��ع ب��أن األم��ور
تتغي��ر وال ت��دوم ،وق��د يس��تحيل ح��دوث
الشيء في بعض األحيان .ر ِفه عن نفسك
قلي ًال عندما ال تسير األمور كما تتوقع.

بس��بب الظ��روف المتغي��رة ،يب��دو أن
هدف��ك خارج الس��يطرة من جديد .ال يجب
أن ينتاب��ك الي��أس واإلحب��اط؛ اب��دأ بإع��ادة
التفكير في الموقف بتمعن .قد يكون مجرد
انطب��اع ويمك��ن جع��ل الخس��ارة ف��ي أضي��ق
الح��دود باتخاذ اإلجراءات المناس��بة .اذا لم
يك��ن ه��ذا ه��و الوض��ع ،فتذك��ر إن مخط��ط
الرحلة غايتك في حد ذاته.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

أن��ت مفع��م بالطاق��ة والتف��اؤل ،وال
عجب أن كل ش��يء تواجهه ينجح بسرعة
وبكف��اءة ويثم��ر نتيج��ة جي��دة .إعج��اب
كل م��ن حول��ك ب��ك واض��ح ويع��زز م��ن
ثقت��ك بذات��ك .لك��ن اح��ذر م��ن التمادي
ف��ي األه��داف نتيج��ة للغ��رور أو الكثير من
التمحيص ،ألن هذا الحظ الجيد الواضح
سرعان ما سيتحول إلى سوء حظ.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

هن��اك م��ا يعوق��ك ع��ن التقدم ف��ي اتجاه
أهداف��ك ،ف�لا تي��أس أو تتوق��ع تلق��ي الكثي��ر
م��ن المواس��اة م��ن أي ش��خص .احش��د قوتك
واس��تمر ف��ي تتب��ع أحالم��ك حت��ى وإن كان
الب��د م��ن تغييره��ا بع��ض الش��يء .ال تتصرف
بتس��رع وحافظ على طاقت��ك .انظر إلى هذه
المش��كلة كمهم��ة أخرى يج��ب إنجازها ،وثق
أنه لن يقف أمامك أي شيء.
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1

الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

*المقادير المكوّنات
  2كوب دقيق 1كوب سمن دافئ ربع كوب حليب دافىء ملعقة صغيرة خميرة فورية 2معلقه كبيرة سكرملعقة كبيرة ابازير المعمولملعقة صغيره ملحطريقة التحضير
يوضع الدقيق وعليه الخميرة والبهار
والملح ويخلط
يوضع السمن ويُيبس باليد من غير عجن
ثم يوضع الحليب ويلم مع الدقيق من غير عجن حتى ال تكون مثل الفطائر،
تترك لتخمر ثم تشكل،
يخب��ز ف��ي فرن هادئ على درجة ١٨٠حتى يش��قر بلون بس��يط م��ن فوق عندما
تبرد تزين بالسكر المطحون
والحشو اختياري.

2
3
4

كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
س��وف تحص��ل الي��وم عل��ى الكثي��ر م��ن
االهتم��ام ف��ي العم��ل ،كم��ا أن روح الفري��ق
ملحوظ��ة .اعم��ل في فريق كلما أمكن ذلك،
ألن ه��ذا يجعلك تش��عر براحت��ك .قم بعمل
ش��يء غي��ر ع��ادي الي��وم م��ع أصدقائ��ك .م��ا
رأي��ك في إقامة حفلة؟ أنت في حالة مزاجية
جيدة ويمكنك ًت َح ُمل أي شيء .لكن ال ترهق
نفسك ،وإال فسوف تعرض صحتك للخطر.
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معمول على الطريقة املصرية

5
6
7
8
9

افقياً:

عمودياً

-1ملك��ة بريطاني��ة تمي��زت حقب��ة
حكمه��ا بكونه��ا قمة الث��ورة الصناعية
في بريطانيا.
-2ص��ور -بط��ل أس��طوري فينيق��ي
نقل األبجدية إلى اليونان.
-3شتيمة  -للتفسير.
-4يشاهد.
-5ممثلة مصرية قديرة.
-6خابور (معكوسة) -خالص كل شيء.
-7تجارب.
-8انفصال.
-9عاصمة أوروبية -جزيرة مس��تقلة
في المتوسط.

-1أرخبي��ل س��عودي ف��ي البح��ر
االحمر -دولة عربية.
-2ربح -شق في الجلد.
-3رجحان -وجع.
-4متحف مدريد الوطني.
-5عبودية -تحالف.
-6يرشد -اختالفات.
-7والدة -قطع -ندم.
-8للندبة -تسوية -برد.
-9نه��ر يجت��از الوالي��ات المتح��دة
األميركية من الشمال الى الجنوب.

كلمة السر من خمسة حروف :بلدة في المتن
انديانا  -االس��كا  -أوكيناوا  -البرتغال  -اراكس  -بابونج  -بورما  -برونتي
 بلفاست  -باخرة  -بريتال  -بانكوك  -ترويكا  -تونس  -ثمر  -جيزان  -جمال -ديدرو  -داكوتا  -داروين  -ذهب  -روبل  -ريفون  -زئبق  -سيرة  -سعد  -شكسبير
 شرطة  -ضيعة  -طنطا  -عدس  -عنفوان  -غمد  -غيلم  -فندق  -فيالسكيز فيروز  -فخ  -قمر  -قش  -كرة  -موليير  -مز  -نقابة  -هوميروس  -هدب.حل العدد السابق لكلمة السر :ترانسكي
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:توماس هوبز  -2وس��ط -جدار  -3مير س��يد علي  -4أم -رن -ديك
 -5قد -نم  -6رومانيا  -7يدرب  -8أيد -لبنان  -9عنفوان.
عمودي �اً -1:توم��اس ري��د  -2وس��يم -ودي��ع  -3مط��ر -قم��ران  -4س��رداب -5
سجين -لو  -6هدد -بيدبا  -7واعد -ن ن  -8برلين -ذا  -9يكمل -ند.

