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تصنیع مجس حيوي في جامعة طهران للتشخيص الطبي املبكر لسرطان الثدي

نج��ح باحثون في مرك��ز أبحاث الكيمياء
الحيوي��ة والفيزياء الحيوي��ة التابع لجامعة
طهران في تصميم وتصنیع مجس��ات حيوية
للتشخيص المبكر لسرطان الثدي.
نج��ح الدكت��ور هداي��ة اهلل قورجي��ان
وفاطم��ة حكيمي��ان ،باإلضاف��ة إل��ى باحثي��ن
في مركز الكيمياء الحيوية والبيوفيزيائية
التاب��ع لجامعة طهران ،في تصميم وتصنيع
مج��س حيوي يس��تخدم للتش��خيص المبكر

لسرطان الثدي.
س��رطان الث��دي ه��و أح��د أكث��ر أس��باب
الوف��اة ش��يوعا بين النس��اء ،وفق��ا للباحثين.
ووفق��ا لمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة ،هن��اك
امرأة مصابة بس��رطان الثدي من كل  8إلى
 10نساء .وفي إيران ،من بين كل  10إلى 15
امرأة ،هناك احتمال لوجود مصابة بسرطان
الث��دي ،ولك��ن عمر اإلصابة بس��رطان الثدي
ل��دى النس��اء اإليرانيات يح��دث في عقد أقل

م��ن النس��اء ف��ي ال��دول المتقدم��ة .وبش��كل
اجمال��ي يحدث س��رطان الث��دي في  ٪ 14من
النساء ( 1من أصل  .)7باإلضافة إلى النساء،
قد يصاب الرجال أيضاً بسرطان الثدي.
ووفق��ا لتقرير ص��ادر عن المعه��د الوطني
للس��رطان ف��ي امي��ركا ف��ي ع��ام  ،2013ت��م
اإلب�لاغ ع��ن  232،670حال��ة س��رطان الث��دي
ل��دى النس��اء و  2،360ف��ي الذك��ور ،منه��ا
حوال��ي  40،000حال��ة مميت��ة ف��ي النس��اء
كم��ا ُنس��ب  430حال��ة وف��اة إل��ى الرج��ال.
وعندم��ا يت��م تش��خيص س��رطان الث��دي ف��ي
مرحل��ة مبك��رة ،ف��إن احتم��ال الع�لاج ه��و 98
 .٪وإذا انتش��ر الس��رطان إلى أعضاء الجس��م
األخ��رى ،فإن فرصة العالج تقل بنس��بة .٪23
لذل��ك ،يع��د التش��خيص المبك��ر لس��رطان
الث��دي م��ن أكب��ر التحدي��ات الت��ي تواج��ه
هذا المرض.
يمك��ن اس��تخدام هذه الجزيئات كمؤش��ر
لالكتش��اف المبك��ر للس��رطان ،بالنظر إلى
حقيقة أنه في المراحل المبكرة من سرطان
الث��دي ،يت��م تكوي��ن جزيئ��ات صغيرة تس��مى
 ،RNAsأو  ،m-RNAsوزي��ادة تركيزه��ا
تدريجيا.
انه لذلك قرر الباحثون تصميم وتصنيع
مج��س للكش��ف عن س��رطان الث��دي في وقت
مبك��ر بحي��ث يمك��ن أن يكش��ف ع��ن جزيئ��ات
 RNAالدقيق��ة وان كانت كمياتها صغيرة

ق��ال علم��اء إنهم رصدوا بواس��طة نظام ذكاء صناعي متطور إش��ارات راديو س��ريعة
قادمة من الفضاء العميق ،األمر الذي يعزز أصحاب نظرية وجود الكائنات الفضائية.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية ،الثالثاء ،أن العلماء األميركيين الذين
يعملون في مشروع ( )Breakthrough Listenفي جامعة كاليفورنيا (بركلي) ،رصدوا
 72إشارة راديو من نفس المكان ،الذي يبعد عن كوكبنا  3مليارات سنة ضوئية.
ويخص��ص المش��روع ،ال��ذي أطل��ق ع��ام  ،2016بميزانية تص��ل إلى  100ملي��ون دوالر
للبحث عن أدلة على وجود الحياة في أمكنة أخرى في الكون.
وأطل��ق العلم��اء عل��ى الم��كان ،ال��ذي انطلقت من��ه موج��ات الراديو اس��م (،)121102
مشيرين إلى أنهم ال يعرفون حتى اآلن سبب هذه الموجات وال كيفية تكوّنها.
وتعرف هذه اإلش��ارات علميا باس��م « التدفق الراديو السريع» ،وتستمر إشارات هذه
الظاهرة ألجزاء من الثانية ،لكنها تولد كما هائال من الطاقة.
وجرى طرح فرضيتين لتفسير أمر الموجات :األولى ،تفيد بأن كائنات فضائية لها
ق��درة تكنولوجيا على إرس��ال موجات رادي��و .أما الثانية ،فتقول إن الموجات ناتجة عن
نج��وم نيوترونية تتميز بحقول مغناطيس��ية قوي��ة .وتعتبر موجات الراديو في الفضاء
م��ن أب��رز الظواهر الغريبة ،التي تحير العلماء ،ويثي��ر احتماالت وجود كائنات أخرى
في الكون غير البش��ر .وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد فحص  400تيرابايت من
البيان��ات ،الت��ي جمعته��ا تلس��كوبات عدة ،مش��يرين إلى أن ال��ذكاء االصطناعي كان
الخيار األفضل لفحص هذا الكم الهائل من المعلومات.

للغاي��ة .واع��د ه��ذا البح��ث لصن��ع مج��س
بيولوج��ي بحي��ث يك��ون اقتصادي �اً م��ن حيث
التكلفة والتصميم وسهولة اإلنتاج.
له��ذا الغ��رض ،أو ً
ال ،وبطريق��ة بس��يطة
للغاي��ة ،ت��م تحوي��ل الذه��ب المش��ترى م��ن
س��وق طه��ران إلى ملح ذهب ث��م إلى جزيئات
ذهب نانوية ذات مسامات ،وتم تسجيل نتائج
البح��ث ف��ي مكتب براءات االخت��راع اإليراني
ع��ام  2017تح��ت رق��م  93996وف��ي مكت��ب
ب��راءات االخت��راع األمريك��ي تح��ت رق��م US
.A1 / 2018،0154451 Patent
يعود تفوق الجسيمات النانوية المسامية
مقارنة بالجس��يمات النانوية الذهب العادية
أو رقائ��ق ذه��ب إل��ى حقيق��ة أن الس��طحين
النانويي��ن (س��طح الجس��يمات النانوي��ة
وأس��طح تجويفه��ا) لهم��ا نس��بة مس��احة
س��طح إلى حجم أعلى .لذلك ،من المتوقع
اجتذاب المزيد من الجزيئات عليها.
ووف��ق دائ��رة العالق��ات العام��ة ف��ي جامعة
طه��ران ،فان��ه اس��تناداً إل��ى ه��ذا االبت��كار،
يت��م تثبي��ت الجزيئ��ات التي تح��دد الحمض
الن��ووي الريب��وزي الجزئ��ي عل��ى جس��يمات
نانوي��ة ذهبي��ة مس��امية ،واس��تخدامها
لتصمي��م وتصني��ع مج��س بيولوج��ي
للتش��خيص المبكر لسرطان الثدي .ونشرت
نتائ��ج البحث ف��ي المجلة الدولي��ة للتقارير
العلمية .Scientific Reports

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

يب��دو أن كل ش��يء يعم��ل تلقائي �اً،
و ُتح��ل المصاعب مباش��ر ًة بمج��رد توليك
إياها .لكن لألس��ف لن يس��تمر هذا الوضع
دائم �اً ،ل��ذا يج��ب أن تنتفع من ه��ذه الفترة
انتف��اع كل��ي .انته��ز فرص��ة عدم وج��ود أي
�ض الوق��ت
هم��وم وانش��غاالت لدي��ك وأق� ِ
م��ع أصدقائ��ك وعائلت��ك ،فستش��عر ب��أن
الروابط بينك وبينهم تقوى.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

توقفت األشياء دون سبب واضح ،وعلى الرغم
م��ن أن��ك لم ترغ��ب في تغيي��ر المس��ار وأردت أن
تلت��زم بالج��دول الموض��وع ،يج��ب اآلن أن تأخذ
مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى ال
ته��در كل طاقت��ك في محاول��ة التغلب عليها.
قد تستغرق وقتاً أطول في الوصول إلى هدفك،
ولكنك قد تكس��ب المزي��د من الخبرات القيمة
أثناء ذلك.

األسد

 22متوز  21 -آب

روح الفري��ق الت��ي تتمت��ع به��ا واضح��ة الي��وم
ألن��ك تض��ع االحتياج��ات أو ًال ،وه��ذا م��ا يالحظ��ه
زم�لاؤك .إذا اس��تمريت هك��ذا ،فس��وف يعتبرون��ك
الق��وة الدافع��ة .اعت��ن بأس��رتك أيض �اً ،ف��اآلن وقت
مناسب لحل النزاعات ،وسوف يسهل عليك البدء
ف��ي ذلك أيض �اً .قد يكون االتصال باألس��رة مفيداً
لصحت��ك بم��ا أن الوصف��ات المنزلي��ة واألم��ان
األسري من األمور المفيدة عند المرض.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

الي��وم يمكن��ك زراع��ة الب��ذور لبداي��ة
جدي��دة ،كم��ا يمكن��ك اآلن إج��راء بع��ض
التغيي��ر ف��ي حيات��ك المهني��ة .إال أن
نجاح��ك س��وف ي��ؤدي إل��ى غي��رة اآلخرين
من��ك ،فال تجعل ذلك يصيب��ك بالغرور.
يؤمن أحب��اؤك بك إيماناً كام� ًلا وكبيراً
وس��وف يناقش��ون معك إيجابيات وسلبيات
الخطط الخاصة بك.

أن��ت اآلن متف��ق م��ع ذات��ك بش��كل كام��ل،
وتش��عر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك
الش��خصية أيضاً .يؤث��ر ذلك على اآلخرين لما
ل��ك م��ن عالق��ات قوي��ة م��ع ش��ريك حيات��ك
والعائلة ،مع وجود توازن جيد وصحي بين األخذ
والعطاء .حاول الحفاظ على هدوئك الداخلي
واس��تخدم ه��ذا الوق��ت ف��ي اإلع��داد ألوق��ات أقل
إيجابية قادمة.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

أن��ت متف��ق م��ع ذات��ك ،فأن��ت واث��ق
بنفس��ك وتظهر س�لاماً داخلياً واضحاً،
كم��ا أنك مفعماً بالحيوية والحماس،
ونتيج��ة لهدوئ��ك الخارج��ي ،يش��عر
جميع من حول��ك بالراحة في وجودك.
ثقت��ك وس��عادتك بالحي��اة تعن��ي أن
زمالئ��ك وأصدقائ��ك يثق��ون ب��ك
ويطلبون منك النصح.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

ثالث خطوات لتحبيب التالميذ بالرياضيات!
تص �دّر تالمي��ذ س��نغافورة دول العالم في
مج��ال الرياضي��ات ،ووراء ه��ذا النجاح طريقة
ت��م تطويره��ا ع��ام  1982من قب��ل وزارة التربية
والتعلي��م ف��ي ه��ذا البل��د ،مكن��ت تالمي��ذه
من��ذ ذل��ك الحي��ن م��ن رف��ع مس��تواهم ف��ي
الرياضيات بشكل مطرد.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،أع��دت صحيف��ة لوموند
الفرنس��ية مقط��ع فيدي��و ش��رحت فيه أس��تاذة
الرياضي��ات موني��كا نيغ��وي أساس��يات ه��ذه
الطريقة التي اشتهرت بــ»طريقة سنغافورة»،
وجعل��ت ه��ذا البل��د يترب��ع -بحس��ب دراس��ة
«بيس��ا» لع��ام  -2015عل��ى ص��دارة دول العالم
في الرياضيات.
وتحوّل هذه الطريقة -بحس��ب الصحيفة-
التلميذ إلى «مستكشف» ،وتعتمد على أمثلة
حية من أشياء يستخدمها الطالب في حياته
اليومية كاألجس��ام والمكعبات ،مما يساعده
ف��ي بن��اء فك��ره الرياض��ي الخ��اص ب��ه ،م��ع
الح��رص على عدم تعنيفه إن أخطأ ،بل -على
العكس من ذلك -االستفادة من خطئه.
وفيما يلي األسس الثالثة التي تقوم عليها
هذه الطريقة:
االنطالق من األش��ياء الملموسة لتنمية
تفكير مجرد
هن��ا تس��تخدم أش��ياء مادي��ة كحافل��ة
بطابقي��ن أو ش��احنة ..إل��خ ،وخ�لال تعام��ل
التلمي��ذ معه��ا وإع��ادة تش��كيلها بط��رق
مختلف��ة يبن��ي فك��را رياضي��ا ،تس��اعده ف��ي
ذل��ك مرون��ة الم��درس وع��دم انزعاج��ه م��ن
األخطاء.
إفس��اح المجال أمام الطالب الستكشاف
األشياء بنفسه

س��وف تواج��ه الي��وم بع��ض المواق��ف الت��ي
س��تختبرك إل��ى أقص��ى ح��د ،وم��ن المه��م أن ال
تفق��د الثق��ة ف��ي قدرات��ك .أن��ت تمل��ك القدرة
عل��ى تغيي��ر ه��ذه الظ��روف .إذا كن��ت تواج��ه
مش��كالت ف��ي العم��ل كذل��ك ،ح��اول أن ال
تفقد الس��يطرة واكتش��ف أفض��ل طريقة لحل
المش��كالت القائمة .فالمش��كالت توض��ع أمامنا
بحيث نتعلم منها.

ن��ادراً م��ا تم��ر بمثل ه��ذه الحالة م��ن الوضوح
والهدوء التي تمر بها اليوم .سوف يساعدك هذا
عل��ى تس��وية خالفات قديمة مع زم�لاء العمل أو
األقارب .فوق هذا ،س��وف تختفي المش��كالت في
العالق��ات المتبادل��ة والت��ي كنت تظ��ن أنها لن
تحل أبداً .اآلن ،وقد تخلصت من أثقال الماضي،
ويدعم��ك س��لوكك اإليجاب��ي ،س��وف يك��ون
لديك مجال أوسع لتشكيل المستقبل.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

س��يتم إع��ادة بحث وتقيي��م آراءك أو أعمالك
بش��كل م��ن األش��كال .اذا ل��م تك��ن األم��ور تس��ير
عل��ى م��ا ي��رام ،ق��د تميل إل��ى إرج��اع الس��بب إلى
خط��أ ص��در م��ن اآلخرين أو كنتيج��ة للظروف
الحالي��ة .م��ن األفض��ل االحتي��اط والتحل��ي
بالصب��ر :باإلضاف��ة إل��ى ابتهاج��ك باالنتص��ار
عل��ى هذه األزمة الحساس��ة بدون عواقب ،س��وف
تخرج منها بدروس.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

أن��ت حالياً تتعامل مع النزاعات والخصومات
بش��كل عدوان��ي وب��دون داع��ي ،مم��ا يخل��ق ل��ك
معارضي��ن وحتى أع��داء .انتقد نفس��ك وحاول
انتهاج أس��لوب أكثر عقالنية وبضوابط عندما
ال تك��ون عل��ى وف��اق م��ع أي ش��خص آخ��ر .حاول
انتق��اء ألفاظ��ك وال��كالم حتى ال تن��دم على ما
قلت��ه فيم��ا بعد .ف��ي حالة وجود ش��كوك ،يفضل
التفكير ملياً قبل الكالم والتصرف.
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هن��ا يق��وم الط�لاب باستكش��اف عالق��ات
األش��ياء فيم��ا بينه��ا ،فمث�لا ق��د يالح��ظ
الطالب من خالل األشياء الموجودة لديهم
أن ع��ددا فردي��ا مختلف��ا عن ع��دد زوجي ألن
لديه عنصرا زائدا أو عنصرا ناقصا.
وأه��م ش��يء هن��ا ه��و أن يتعل��م الم��درس
كي��ف ينص��ت إل��ى التالمي��ذ بش��كل جي��د،
وينبغ��ي ل��ه أن يط��رح عليه��م أس��ئلة ويث ّم��ن
عالي��ا م��ا يعب��رون عنه من أف��كار ويبني على
ما يقولون.
استغالل الخطأ بشكل مفيد
هن��ا ينبغ��ي أن ال ينزع��ج الم��درس م��ن
أخط��اء التالميذ ،بل على العكس من ذلك
ينبغ��ي ل��ه أن يبح��ث ع��ن قيم��ة يمك��ن أن
تستفاد من الخطأ المذكور.
فه��ذا يعط��ي التالمي��ذ ثق��ة أكث��ر ف��ي
أنفس��هم ويذهب عنه��م الخوف ،بل يجعلهم
يرغب��ون ف��ي الرياضي��ات ف�لا أح��د منه��م
يخ��اف أن يق��ع ف��ي الخط��أ وال أح��د منه��م
يخ��اف م��ن التعبي��ر ع��ن فكرت��ه ،ألن ل��كل
أح��د قيمته والجميع يناقش��ون كما يرتاح
المعلم��ون لألف��كار التي تأتي من تالميذهم
عندما يعطونهم فرصة للكالم.
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الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

كل ش��يء س��هل ف��ي الوق��ت الحال��ي
وأن��ت تس��تمتع حق �اً باألم��ور الت��ي تق��وم بها.
س��وف تت��رك أيض �اً ورائ��ك أثر م��ن الجاذبية
اإليجابي��ة .ال تتعج��ب عندم��ا يقت��رب منك
م��ن ه��م حول��ك ويبوح��ون ل��ك بأفكاره��م.
لكن ال تكن مغروراً – اش��ترك في المش��روعات
المختلف��ة ألنه��ا قد تق��دم لك اإلله��ام فيما
يخص خططك الخاصة.

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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مناس��بة لخل��ق خصائ��ص ع��زل الص��وت.
ه��ذا الع��ازل ه��و نتيج��ة ل  6س��نوات م��ن
البح��ث العلمي والتطوي��ر ،ويوفر خصائص
مث��ل المرون��ة العالي��ة ،وس��هولة التركي��ب
.hydrophobicity
وإن امتص��اص وخف��ض نق��ل الص��وت،
ودفع الماء ،وعدم االشتعال أو تأخر الحرق،
وجمال المظهر بس��بب القدرة على التلوين
والطباع��ة باس��تخدام تصامي��م مختلف��ة
وع��دم التأثي��ر الس��لبي عل��ى البيئ��ة هي من
خصائ��ص هذا الع��ازل .يبلغ س��مك العازل
أق��ل م��ن س��نتيمتر ،وه��و م��رن وس��هل النقل
والقص حسب الرغبة.
إن عدم إطالق الغازات السامة أو الرائحة،
وع��دم وج��ود نم��و جرثوم��ي ،وانخف��اض
مالءمة المس��احة الداخلي��ة بعد التركيب
مقارن��ة بالمنتج��ات المماثل��ة األخ��رى ه��ي
مزايا أخرى لهذا المنتج.
ه��ذا المنت��ج ،باإلضاف��ة إل��ى الموافق��ة
عل��ى المقي��اس النان��وي م��ن قب��ل لجن��ة
النان��و ،توث��ق أيض �اً باالختب��ارات الصوتي��ة
ف��ي جامع��ة ش��ريف ومرك��ز أبح��اث الطرق
واإلسكان واألبحاث الحضرية.
وق��د تم تس��جيل ب��راءة االخت��راع األولية
له��ذه التكنولوجي��ا ف��ي امي��ركا وكذلك
تس��جيل ب��راءة اختراع في ايران .وتس��تطيع
الش��ركة انتاج ه��ذا العازل بطاق��ة انتاجية
تبل��غ اكث��ر م��ن  10آالف مت��ر مرب��ع يومي��ا
وفق لجنة النانو.

كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
العدي��د م��ن األش��ياء ال تس��ير كم��ا ينبغ��ي،
فتواج��ه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع
يعمل ضدك .حاول أن تتريث أمام تلك الظروف
الت��ي يب��دو أنه��ا مناوئ��ة وتعام��ل معه��ا كونه��ا
تحدي��ات .إذا ج��رت األمور على غير المتوقع ،قد
تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير
المتوق��ع .كل تجرب��ة تمر بها تجعل من مس��ار
حياتك ممتع ومفيد.

السرطان

أدخل��ت إح��دى الش��ركات العامل��ة ف��ي
مج��ال المقي��اس النان��وي ع��وازل صوتي��ة
جدي��دة ال��ى االس��واق ،وعل��ى الرغ��م م��ن
س��مكها المنخف��ض ج��داً تمتل��ك قابلي��ة
امتص��اص وفق��دان اإلرس��ال الصوتي وطرد
الماء.
وق��د أدخلت إحدى الش��ركات الناش��طة
ف��ي مج��ال الع��وازل النانوي��ة ذات الص��وت
النان��وي والت��ي يمكنه��ا التخل��ص م��ن
األصوات غير المرغوب فيها والحد منها.
وتم��ت تغطي��ة مش��روع تصني��ع الع��ازل
المذك��ور م��ن قب��ل برنام��ج Nanotech
 Nanomachفي عام  2016لدعم التسويق
التجاري للبرنامج.
وأدخل��ت إحدى الش��ركات الناش��طة في
مج��ال النان��و ،ع��وازل الص��وت القائمة على
تقني��ة النان��و والت��ي يمكنه��ا التخل��ص م��ن
األصوات غير المرغوب فيها والحد منها.
ف��ي ه��ذا المنت��ج المعرف��ي ،ت��م ط�لاء
الموص�لات بالجزئي��ات النانوي��ة بطريق��ة

أزي��ح الس��تار ف��ي مستش��فى الش��هيد رجائ��ي بش��يراز  /جن��وب اي��ران /ع��ن أول جهاز
وطن��ي لتنظي��ر البط��ن بحض��ور مستش��ار وزي��ر الصح��ة المدير الع��ام لدائ��رة االجهزة
والمعدات الطبية في الوزارة رضا مسائلي.
 Laparoscopyه��و إج��راء تش��خيصي يمكن اس��تخدامه أيضا لعالج الته��اب الزائدة
الدودية بالمنظار أو إلزالة المرارة بنفس الطريقة.
وتش��مل مزاي��ا ه��ذه الطريق��ة القط��ع القلي��ل والرؤية األفض��ل للج��زء الداخلي من
البطن ،والخروج المبكر للمريض من المستشفى والحد من األلم.
وق��ال رئي��س مستش��فى ش��هيد رجائ��ي ف��ي ش��يراز ،مش��يرا إلى دع��م رئي��س الجامعة
ومس��ؤوليها ،أن ه��ذه التكنولوجي��ا الطبي��ة ت��م كش��ف النق��اب عنه��ا الي��وم م��ن قب��ل
أخصائي الجراحة وفي نفس الوقت أجريت فيه أول جراحة بالمنظار الجديد.
وأضاف أمير رضا مصباحي« :إن تقنية هذا الجهاز ،الذي يلعب دورا رئيسيا في توسيع
نط��اق دق��ة وس��رعة إج��راء العملي��ات الجراحي��ة ،كان حت��ى اآلن متاح��ا لع��دد قلي��ل من
ال��دول» .وتاب��ع :إنت��اج ه��ذا الجه��از ف��ي إي��ران ،يحد س��نوياً من خ��روج مبال��غ كبيرة من
العمالت االجنبية من البالد .وبدأ مش��روع تصنيع هذا الجهاز منذ خمس س��نوات بفضل
جهود األساتذة والجراحين في جامعة شيراز للعلوم الطبية وأحدى الشركات المعرفية
حي��ث أثم��رت ه��ذه الجه��ود اليوم .وبمس��اعدة ه��ذا الجه��از ،يت��م توفير الض��وء المطلوب
لجهاز منظار البطن وضخ كمية معينة من غاز  CO2في جدار البطن واألمعاء لجس��م
المريض مايزيد من قدرة الجراح على نجاح العالج أثناء الجراحة بالمنظار.
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22حزيران  21 -متوز

إطالق اإلنتاج الصناعي لعازل نانوي جاذب للصوت واملاء

بعد  5أعوام من الجهود في شيراز..
إطالق أول جهاز وطني ایراني لتنظير البطن

رصد إشارات غريبة قادمة من الفضاء..
فرضيتان تفسران
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افقياً:

عمودياً

 -1مستش��رق وفقي��ه قانون��ي
 -1مستش��رق بريطاني يلقب بـ(ابي
بريطان��ي أنش��أ (الجمعي��ة اآلس��يوية
الدراسات العربية).
للبنغال).
 -2حليب -األمثولة.
 -2مهذب  -دولة عربية.
 -3يدنو  -ركض.
 -3يتيقظ  -سييء الخلق.
 -4تقرير  -حرف جر.
 -4سقي  -متشابهان.
 -5مضي��ق بي��ن البح��ر األحم��ر
 -5شرف  -استجاب للنداء.
 -6ح��رف ش��رط (معكوس��ة)  -وخليج عدن.
 -6ارشد  -خرج البقل من األرض.
إطاعة.
 -7شيع  -عاصمة اوروبية
صوته.
يخشن
وسام
-7
 -8يصد  -والد.
 -8حديث الليل  -طلى.
 -9جري��دة عربي��ة أسس��ها خلي��ل
 -9قريب  -رجاء.
سركيس في بيروت .1877

كلمة السر من سبعة حروف :عاصمة آسيوية
البلق��ان  -الهن��د  -اوس��لو  -البي��رو  -ابته��اج  -بي��ارق  -ب��وردو  -بوس��طن  -بص��ر -
تنوري��ن  -تمري��ن  -ث��وب  -ج��ان ب��ول  -ج��ز  -ح��زب  -ح��دث  -خضر  -خل��ود  -درباس
 دانتي  -رقة  -روتردام  -رفيق  -زعانف  -زهاء  -زورق  -سويس��را  -س��هيل  -س��اعة -سماهر  -شعوب  -شبيبة  -صدق  -صحافة  -طوكيو  -طاهر  -طروب  -عز -عجيب
 عساكر  -غاندي  -غراب  -فريسة  -فيرا كروز  -كابري  -ممثالت  -مطربات.حل العدد السابق لكلمة السر :موريتانيا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:األكروب��ول  - 2بي��ت  -ين��ادي  - 3ول��وج  -دب��ي  - 4نرج��س  -ع��م
 - 5لب  -سرور  - 6هين  -يراقب  - 7وروار  - 8لوار  -ثابت  - 9تلقى  -وقت.
عمودي �اً - 1 :أبواله��ول  - 2لي��ل  -بي��روت  - 3أت��ون  -ن��وال  - 4ج��رس  -أرق
 - 5ري  -جرير  - 6وندسور  - 7باب  -رايات  - 8وديع  -بق  - 9لي  -مابوتو.

