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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5968

علوم واجتماعيات

باحثان ایرانیان ینجحان في تحويل الحديد الخردة الى جسيمات نانوية مفيدة
نج��ح باحث��ان ایرانی��ان ف��ي جامع��ة اصفهان
التكنولوجي��ة ف��ي تحوي��ل حدي��د الخ��ردة ال��ى
جس��يمات نانوية مغناطيس��ية ذات قيمة عالية
باستخدام نوع خاص من البكتيريا.
وفي هذا الس��ياق أش��ار الباحث محمد رؤوف
حس��يني إل��ى تجمي��ع الجس��يمات النانوي��ة،
والتوزي��ع الواس��ع لألبع��اد وع��دم االس��تقرار
كأحد أهم عيوب أس��اليب اإلنت��اج الكيميائي
للم��واد النانوي��ة ،مضي ًف��ا أن اإلنت��اج الحي��وي
للجس��يمات النانوي��ة ،إل��ى جان��ب المواصفات
اإليجابي��ة ،يحم��ل بع��ض الس��لبيات ،مث��ل
الكف��اءة الواطئ��ة والس��رعة المنخفض��ة .وق��د
أدى ذل��ك إل��ى اس��تحالة اإلنت��اج الحي��وي
للجس��يمات النانوي��ة عل��ى نط��اق صناعي .في
ه��ذا المش��روع ،تم اقت��راح طريقة ،عل��ى الرغم
م��ن اس��تخدام الطريق��ة البيولوجي��ة إلنت��اج
الجس��يمات النانوي��ة المغناطيس��ية ،لك ّنه��ا
تتميز بسرعة وكفاءة عالية.
وأضاف أن استخدام الحديد الخردة كمادة
خ��ام ،وم��ن جه��ة أخرى ،ع��دم اس��تخدام المواد
الكيميائي��ة المكلف��ة والملوث��ة ف��ي العملي��ة
البيولوجي��ة المبتك��رة ،جع��ل ه��ذا االقت��راح
منخفض الكلفة في كل األحوال.
وتابع حس��يني :إن المغناطيس��ية نفسها لها
خاصي��ة حديدي��ة مغنطيس��ية ،ولك��ن عندم��ا
يتقل��ص حج��م جزيئها ويتجه نح��و المقياس
النان��وي ،تظهر خواصه الفائقة المغنطيس��ية

 superparamagnetic؛ ه��ذه الخاصية تتس��بب
ف��ي ظه��ور العناص��ر المغنطيس��ية للم��ادة ف��ي
ج��زء م��ن الثاني��ة بوج��ود مج��ال مغناطيس��ي
موج��ه ،وبع��د قطع الحق��ل الخارجي،
خارج��ي ّ
س��تعود ال��ى طبيعته��ا الس��ابقة بأس��رع وق��ت
ممك��ن .ون��وه ال��ى ان ه��ذه الخاصي��ة ،الت��ي
تستخدم في العديد من التطبيقات في مجال
الط��ب وغيره ،لوحظت فقط في هذا النوع من
الجسيمات النانوية ،موضحا ،انه لذلك ،فمن

المه��م التحك��م في أبع��اد الجس��يمات النانوية
المنتجة للحفاظ على هذه الخاصية.
وف��ي الخط��ة الحالية ،يت��م التحكم في أبعاد
الجزيئات المصنعة بواسطة العوامل النشطة
الس��طحية الخض��راء بواس��طة البكتري��ا
المحللة لليوريا.
ووفق��ا للباح��ث ،يتم اس��تخدام طريقة حيود
األش��عة الس��ينية ( )XRDلتحدي��د المراح��ل
واستخدام طريقة  Ritveldلقياسها كميا.

طهران تستضيف املؤتمر اآلسيوي لبنوك الدم
اعلن الناطق بأسم بنك الدم االيراني ان طهران ستستضيف المؤتمر الرابع عشر لالتحاد االسيوي لبنوك
الدم ( )AATMبمشاركة ممثلين عن  18دولة .
ق��ال ‹بش��ير حاج��ي بيك��ي›  :ان المؤتم��ر الراب��ع عش��ر لالتح��اد االس��يوي لبنك ال��دم ( )AATMس��يعقد في
طه��ران ف��ي الفت��رة م��ن  4-2تش��رين االول/اكتوب��ر الحال��ي بمش��اركة ممثلي��ن ع��ن كل من كندا وفرنس��ا
وهولن��دا والهن��د وس��لطنة عمان ومص��ر والنرويج وتركيا والنيبال وباكس��تان وماليزيا والمانيا وافغانس��تان
وبنغ�لادش وس��يربالنكا و منغولي��ا و انجلت��را .واض��اف حاج��ي بيك��ي ان من اه��داف المؤتمر الت��داول والبحث
ف��ي الق��درات والمنج��زات الت��ي حققها بن��ك الدم االيران��ي والبنوك في ال��دول االقليمية وكذلك س��يبحث
المؤتمرون تحديات ادارة بنك الدم وسبل التعاون االقليمي والدولي في هذا المجال وتنميته .

حذر عالم فلك من أن األرض قد تخسر من «محيطها»
ف��ي حال الش��روع بإجراء سلس��لة تجارب فاش��لة بواس��طة
مس��ارعات الجزيئات .وقال العالم البريطاني البروفيسور
مارت��ن ري��ز ،ف��ي كتاب س��يصدر ف��ي أكتوب��ر الحالي ،إن
األرض قد تخسر من محيطها بحدود  100متر جراء هذه
التجارب الفاش��لة ،مش��يرا إلى أن تهديدات كثيرة تواجه
األرض منها ،على سبيل المثال ،التغير المناخي والحرب
الكيماوية والذكاء الصناعي.
وفي فصل من كتابه «حول المستقبل :آفاق البشرية»،
يج��ادل ري��ز ب��أن العلم��اء يج��رون تج��ارب تش��مل تحطيم
الذرات وتحويلها إلى كواركات.
يش��ار إل��ى أن الك��وارك ،وه��و الجس��يم األول��ي وأح��د
المكوني��ن األساس��يين للم��ادة ،إضاف��ة إل��ى الليبتون��ات،
م��ع العلم أن الكواركات والليبتونات تتش��كل عند حدوث
تصادم شديد بين البروتون واإللكترون.
ويحذر ريز ،أن من شأن هذه التجارب أن تدمر البشرية،
على األقل من ناحية نظرية ،بحس��ب ما ذكرت صحيفة
التليغراف البريطانية.
وقال ريز أن بعض التجارب «قد ينجم عنها ثقب أسود،
ث��م يمت��ص كل ما حول��ه» ،مضيفا أن االحتم��ال الثاني
المخيف هو أن الكواركات قد تعيد تجميع نفس��ها على
هيئ��ة أجس��ام مضغوط��ة يطل��ق عليه��ا اس��م «جس��يمات
غريب��ة»  ،strangeletsوه��ي عب��ارة ع��ن م��ادة افتراضية قد
تمتل��ك حق��ل جاذبي��ة هائ�لا يمكن��ه تحوي��ل الكوك��ب

بأكمل��ه إل��ى كوك��ب ضخ��م عدي��م الفائ��دة (ال حي��اة
فيه) .وتتألف هذه الجس��يمات الغريبة (االفتراضية) من
الكواركات العلوية والس��فلية والغريبة ،بحسب موسوعة
ويكيبيديا .وأوضح أن هذا بحد ذاته سيكون مضرا ومؤذيا
للغاي��ة ،مش��يرا إل��ى أن البع��ض يفت��رض أن الجس��يمات
الغريب��ة يمك��ن أن تح��ول أي ش��يء آخر تواجهه إلى ش��كل
جدي��د للم��ادة وتح��ول األرض كله��ا إل��ى ش��كل ك��روي
عالي الكثافة يصل قطره إلى عدة مئات من األمتار.
أما الخطر أو التهديد الثالث من مس��ارعات الجزئيات،
مث��ل مص��ادم الهدرون��ات العظي��م في س��يرن ،فه��و كارثة
تحل بالفضاء نفسه.
وق��ال إن الفض��اء الفارغ ليس فراغ��ا مطلقا ،إنه المكان
ال��ذي ح��دث في��ه كل ش��يء ،ويمل��ك ف��ي داخل��ه خفايا،
وكل الق��وى والجزيئ��ات أو الجس��يمات التي تحكم عالم
الفيزياء ،والفراغ الحالي قد يكون هشا وغير مستقر.
وتاب��ع «توقع البع��ض أن الطاقة المركزة تنجم عندما
تصط��دم الجزئي��ات مع��ا وق��د تحف��ز «مرحل��ة انتقالي��ة»
س��تمزق النس��يج الكون��ي ،وس��يكون ه��ذا ب�لاء كوني��ا وال
يقتصر على األرض وحدها.
وأش��ار ريز إلى أن الجزيئات ذات الطاقة األكبر التي ال
تنش��أ في مس��ارعات تتصادم مرارا ف��ي المجرة من دون أن
تمزق الفضاء.
وش��دد عل��ى أن العلم��اء ينبغ��ي أن يكونوا حذرين بش��أن
التجارب التي تولد ظروفا غير مسبوقة حتى في الفضاء.

ع��ن قري��ب ،س��تواجه تحدي��ات وعراقي��ل
صعبة .قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب
مضايق��ات بتواج��ده بالم��كان ،وذل��ك س��عياً
لإلخ�لال بتوازن��ك .بالتال��ي يج��ب األخ��ذ
بعي��ن االعتب��ار أق��ل تأثي��ر س��لبي ق��د يك��ون
لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في
حال��ة م��ا اذا قررت تجاهلها بكل بس��اطة .مع
ذلك ،قد تكون بحاجة إلى تأكيد ذاتك.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

اذا وج��دت ش��كوكا أو ظنون��ا غير مؤكدة
ف��ي حيات��ك ،فه��ذا ه��و الوق��ت المناس��ب أن
تطمئن نفسك وتتخلص منها مما يوفر لك
بنية وإطار عمل أكثر استقراراً .في الغالب ،لن
تتصادم بالكثير من العوائق في الوقت الحالي،
وس��وف يظه��ر اآلخ��رون احترامه��م وتقديرهم
ألرائك .نتيجة األمور التي سوف تحسمها في
هذه المرحلة ستساعدك فيما بعد.

األسد

 22متوز  21 -آب

ستصبح صدقاتك أكثر عمقاً وسوف
تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات
ماضي��ة ال تنس��ى .ف��ي وس��ط المجموعات
التي تنتمي إليها باألخص ،سوف تتشابك
سلس��لة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية
ج��داً وس��وف تق��ودك بس��رعة مذهل��ة إل��ى
هدف��ك .يجب أن تتقب��ل كل فرد على ما
هو عليه ودع الطاقة تسري !

العذراء

 22آب  21 -ايلول

تجد سهولة في التعامل اإليجابي مع
األشخاص في الوقت الحالي ،فالكل يبدو
منجذب �اً إليك ،كما أن الصالت التي قد
يكون لها تأثيراً إيجابياً على مس��تقبلك
تظهر في كل مكان .تأكد من أنك ُت َق ِدر
ه��ؤالء األش��خاص ح��ق تقديره��م وذل��ك
للفوائ��د التي تأتي من خاللهم وكذلك
لقيمتهمالشخصية.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

اآلن وقت��ك! س��وف تتعرض ف��ي العمل
لس��يل م��ن التحدي��ات والخط��ط الجديدة.
إذا أبدي��ت بع��ض االهتم��ام به��ذه التحديات
والخطط ،فسوف ت َكوِّن أصدقا ًء جدد .يلجأ
إليك الناس أيضاً في حياتك الخاصة .قد
تظهر بعض العالقات الجديدة والممتعة إذا
أبديت رد فعل إيجابي .من الضروري أن تدع
حالة النشوة الحالية على سجيتها.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

مهارات��ك التنظيمية مطلوب��ة في العمل
اليوم ،ويمكنك جمع أفكار زمالئك وبالتالي
تتف��وق .ق��د يكون لذل��ك تأثي��راً إيجابياً على
ثقتك بذاتك ،كما سوف يالحظ األصدقاء
أيضاً النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر
عل��ى جم��ع الش��خصيات المختلف��ة معاً.بم��ا
انك مهتم بصحة االخرين ال تنسى أن تعمل
على تغيير عاداتك غير الصحية.

ق��د يك��ون الي��وم مضطرب �اً ،فم��ن ناحي��ة،
الكثي��ر م��ن األش��ياء ل��ن تس��ير عل��ى رغبتك،
ومن ناحية أخرى ،ستجد نفسك في مواقف
صعبة بسبب من هم حولك .ال تبالغ في ردة
فعلك ،ولكن حاول استعادة هدوئك ،وحاول
ف��رض ذل��ك عل��ى اآلخرين لكن م��ن األفضل
القي��ام بذلك باعتدال .وعندئذ س��وف تخرج
سالماً من هذا الموقف غير السار.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

ال يج��ب أن تتبن��ى مس��ؤوليات كثي��رة،
مهم��ا كان��ت المغريات .يج��ب أن تركز على
األم��ور األه��م بالنس��بة ل��ك ،وإال فس��تعرض
نفس��ك لخطر أن تطغى علي��ك هذه األمور.
إذا ق��ررت مواجه��ة أمور جدي��دة ،كن منفتحاً
واطلب مساعدة اآلخرين .النجاح مضمون إذا
قمت بتركيز طاقات��ك بهذه الطريقة وأن ال
تشتك المشكالت التي ال تخصك.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

ال يب��دو أن األش��ياء تس��ير بص��ورة جي��دة
الي��وم ،فلدي��ك أيض �اً مش��كلة ف��ي التركيز
عل��ى المهام اليومية .على الرغم من صعوبة
تحفيز ذاتك ،ال تخفض رأسك في يأس .إذا
قم��ت بأفض��ل ما عندك فس��وف تحصل على
بع��ض النجاح��ات المح��دودة ،إال أنه ال يجب
أن تتوق��ع الكثي��ر .عندم��ا تس��تعيد هدوئ��ك
وتصبح أكثر ثقة ،سوف تتحسن األمور.

مختص في الطب االيراني التقليدي:

عرق البرسيم يعالج تساقط الشعر
يس��اهم اس��تخدام ع��رق البرس��يم في
معالج��ة تس��اقط الش��عر والصل��ع والحد
من��ه كم��ا ي��رى المخت��ص ف��ي الط��ب
االيراني التقليدي علي رضا يارقلي.
وقال يارقلي ،انه اذا كان الصلع وراثيا
ف��ان الع�لاج ل��ن يك��ون ذو ج��دوى اال ان��ه
يحد من توسعه.
واض��اف ،ان االضطراب��ات النفس��ية
والنظ��ام الغذائ��ي غي��ر المناس��ب وبعض
االم��راض الخاص��ة بالغ��دة الدرقي��ة ق��د
تش��كل اس��بابا لتس��اقط الش��عر حي��ث
ينبغ��ي معالجته��ا أوال وم��ن ث��م التط��رق
ال��ى تس��اقط الش��عر .وتابع :ان��ه اذا كان
ه��ذا الش��خص اليعان��ي م��ن م��رض م��ا
يؤدي الى تساقط الشعر ينبغي ان يبحث
ع��ن االس��باب االخ��رى الت��ي تس��بب ه��ذه
الحال��ة .واوض��ح ،ان��ه حين يك��ون الدماغ
باردا فان ذلك يؤدي الى تس��اقط الش��عر
كم��ا ان التهاب الجيوب االنفية المزمن
يعد سببا لتساقط الشعر احيانا لذلك،
بش��كل ع��ام ،فان��ه ليس��ت هن��اك وصف��ة
موحدة لعالج تساقط الشعر والحد منه.
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ولفت الى ان اس��تخدام بخاخ ماء الورد
ه��و أح��د أفضل اآلليات في ه��ذا المجال،
ويمكن أن يس��اعد عرق البرسيم في عالج
تس��اقط الش��عر واعادة نموه ،ولكن بصفة
عام��ة يجب البحث عن الس��بب الرئيس��ي
للمشكلة.
ون��وه ال��ى ان��ه عندم��ا يص��اب الش��خص
بمرض جلدي أو فطري ،يمكن أن يتسبب
في تس��اقط الشعر ،لذا يجب عليك أو ً
ال
معالج��ة ه��ذه المش��كلة وم��ن ث��م اتخ��اذ
اإلج��راء الالزم ،والينبغ��ي تصديق جميع
اإلعالن��ات ح��ول الش��امبوات الخاص��ة
بعالج تساقط الشعر أو الوقاية منه.

9

الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

ألول م��رة خانت��ك األنم��اط الس��لوكية
االعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف
حرجة .استراتيجية الحلول التي تنتهجها في
المعت��اد ال تحس��ن م��ن األم��ور ،مهم��ا حاول��ت
مراراً وتكراراً .كنوع من التغيير ،حاول التخلي
ع��ن تل��ك األنم��اط االعتيادية واتخ��ذ منهجاً
جديداً! القيام بتغيير حاس��م س��يكون المخرج
للمواقف والمشاكل المستعصية.

ف��ي الوق��ت الحالي ،يب��دو أن طريقك إلى
النج��اح مس��دود ،عل��ى الرغ��م م��ن أنك كنت
على الطريق السليم وكنت تحرز تقدماً بإتباع
طريقت��ك الس��ابقة .أم��ا اآلن ،فتوج��د عقبات
كثي��رة ف��ي طريق��ك وأصب��ح م��ن الض��روري
إع��ادة تقيي��م الموق��ف والنظ��ر ف��ي بع��ض
االحتم��االت الجدي��دة .ح��اول تغيير مدخلك
لألمور وركز على المهمة األساسية.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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اي��ران تع��زز قدراته��ا الوطني��ة في مجال
االقمار الصناعية
في سياق آخر قال رئيس المركز الوطني
الفضائ��ي االيران��ي منوجه��ر منطق��ي ان
تعزي��ز القدرات الداخلية في مجال االقمار
الصناعي��ة اليت��م اال بمس��اعدة الش��ركات
التابعة للقطاع الخاص والمعرفية.
واش��ار منطق��ي ،ال��ى اهمي��ة تنمي��ة
الش��ركات المعرفي��ة ف��ي مج��ال االقم��ار
الصناعي��ة ،ان تعزي��ز الق��درات الداخلي��ة
ف��ي مج��ال االقم��ار الصناعي��ة والصواريخ
الناقل��ة والمحط��ات االرضي��ة أم��ر ممك��ن
التحق��ق بالتركي��ز عل��ى الش��ركات
المعرفي��ة والخاص��ة وينبغ��ي تعزي��ز ه��ذا
القط��اع ف��ي الب�لاد .ولف��ت ال��ى ان دع��م
تنمي��ة التكنولوجي��ا الفضائي��ة وادخاله��ا
ف��ي القط��اع التج��اري ف��ي المؤسس��ات
الجامعي��ة والش��ركات المعرفي��ة وعل��ى
الصعي��د الدول��ي م��ن بي��ن الش��ؤون الت��ي
ينبغ��ي التركي��ز اليه��ا باعتباره��ا اولوي��ة
رئيس��ية ف��ي القط��اع الفضائ��ي .واعتبر ان
تقس��يم االعمال بين الالعبين الرئيسيين
ف��ي القط��اع الفضائ��ي بالبالد وف��ق وثيقة
تنمي��ة الجوفض��اء الش��املة وتعزي��ز
تع��اون القط��اع الخ��اص س��اهم ف��ي الدفع
باالهداف في هذا المجال.

كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
أنت اليوم مغرور ومنغمس في التساهل
مع نفس��ك في العمل ،وبنا ًء عليه ،س��وف
يراك زمالؤك ورؤساؤك كشخص متطلب
ووقح .حافظ على التوازن المطلوب وفكر
ف��ي طلبات��ك .ال تأخ��ذ النق��د الموج��ه
لس��لوكك بمحمل ش��خصي .بالمقارنة
بصدقات��ك ،أنت متحذل��ق للغاية وتنتبه
إلى التفاهات غير الضرورية.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

قال مس��اعد وزي��ر االتصاالت وتقنية
المعلوم��ات مرتض��ى ب��راري ان اولوي��ة
خط��ط البالد ف��ي قطاع الفض��اء تتمثل
بتطوي��ر البن��ى التحتية وم��ن ثم اطالق
اقم��ار صناعي��ة وايفاد رائد ال��ى الفضاء
الخارج��ي .واض��اف مرتض��ی ب��راري،
ف��ي اجتم��اع صحف��ي بمناس��بة االس��بوع
العالم��ي للفض��اء ،ان��ه بس��بب حاج��ة
الحكوم��ة لمص��ادر تموي��ل ه��ذه البرامج
ف��ان ذل��ك يتطل��ب حض��ور القط��اع
الخ��اص بش��كل فاع��ل ف��ي القطاع��ات
الصناعي��ة ومنه��ا الفضائي��ة والذي يجب
تمهيد القطاع الخاص لالستثمار فيه.
واش��ار ال��ى دور المعلومات الفضائية في
التنمي��ة ومنه��ا القط��اع الزراعي ،موضحا
ان اس��تخدام بيان��ات االقم��ار الصناعي��ة
خ�لال الع��ام الماض��ي أثم��ر ع��ن تقلي��ص
النفقات في استخدام سموم اآلفات بمبلغ
 10ملي��ارات ري��ال لذل��ك يج��ري العم��ل
حالي��ا عل��ى التمهيد لش��ركات الخدمات
بوضع بياناتها بتصرف المزارعين .ولفت
ال��ى ان برنام��ج تطوير البن��ى التحتية في
الصناعات الفضائية بالبالد ستنجز لغاية
 2025م��ن اج��ل تصني��ع اقم��ار االتص��االت
نج َزت خطوات
واالستش��عار عن بعد وق��د اَ ِ
مناس��بة خ�لال االش��هر الماضي��ة والت��ي
س��يتم تقدي��م تقري��ر عنها من إج��ل إيفاد
رائ��د ال��ى الفض��اء .ون��وه ال��ى ان مش��روع
ايف��اد رائد ال��ى الفضاء يتطلب إس��تثماراً
بحج��م  12ملي��ار دوالر ،موضح��ا:ان ايران
قدم��ت طلب��ا لإلنضم��ام ال��ى معاه��دة
المالح��ة الفضائية والتي تضم اكثر من
 60دول��ة ،موضح��ا ان الئح��ة ه��ذا الطل��ب
ق��د رفعت الى المجلس وتتم متابعتها في
لجنة الشؤون الصناعية البرلمانية.

نجح باحثون في مركز حفظ الحياة في جنوب إفريقيا بتلقيح
لبؤة أنجبت ش��بلين بحالة صحية جيدة .ويس��اعد االنجاز العلمي
هذا في الحفاظ على حياة القطط الكبيرة المهددة باالنقراض.
ي��وم جدي��د ووالدة جدي��دة؛ لكنه��ا فريدة م��ن نوعها؛ فه��ي األولى
ف��ي العال��م عبر التلقي��ح االصطناعي .انجاز مذهل إلنقاذ األس��ود
والقطط الكبيرة المهددة باالنقراض في جنوب إفريقيا.
بعد ثمانية عشر شهرا من التجارب المكثفة في جامعة بريتوريا؛
نج��ح علماؤه��ا الذي��ن يبحث��ون ف��ي الجه��از التناس��لي لألس��ود
اإلفريقي��ات؛ ف��ي تلقيح لبؤة أنجبت ش��بلين يتمتعان بصحة جيدة
وطبيعي��ة .وق��ال مدير معهد أبحاث الثدييات ف��ي جامعة ،بريتوريا
أندري��ه جانس��وويند»:جمعنا الحيوان��ات المنوي��ة من اس��د صحي؛
وعندم��ا ت��م العث��ور عل��ى مس��تويات هرم��ون قابل��ة للحياة ف��ي لبؤة
س��لمية ت��م تلقيحه��ا بش��كل مصطن��ع .إن ه��ذا اإلنج��از يض��ع أم� ً
لا
إلنقاذ القطط الكبيرة األخرى المهددة باالنقراض».
وتتع��رض األس��ود لالنق��راض ف��ي س��تة وعش��رين دول��ة افريقي��ة
وتراجع��ت األع��داد ف��ي البري��ة ثالث��ة وأربعي��ن بالمئ��ة عل��ى م��دة
العقدي��ن الماضيي��ن؛ وم��ا ي��زال نح��و عش��رين أل��ف أس��د فقط في
افريقي��ا وفق��ا لالتح��اد الدول��ي لحفظ الطبيعة الذي يدرج األس��د
اإلفريقي في خطر االنقراض.
وقال إيميك لويدز وهو أحد العلماء المشاركون في الدراسة»:
تقني��ات المس��اعدة عل��ى اإلنج��اب ه��ي أداة جي��دة وبالطب��ع ه��ي
ليس��ت ح�لا وحي��دا ،لكنه��ا اس��لوب فع��ال لحماي��ة األن��واع المهددة
باالنقراض».
وتتع��رض حي��اة الحيوان��ات لتهدي��دات كثي��رة بس��بب التغييرات
التي أثرت على أماكن سكنهم وغيرها من األنشطة البشرية التي
تعرضهم لخطر االنقراض.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
امليزان

ایران تدرس مشروع ايفاد رائد الى الفضاء الخارجي

ويت��م قي��اس الخ��واص المغناطيس��ية
للجس��يمات النانوي��ة بواس��طة  VSMورس��م
أبعاده��ا بواس��طة تحلي��ل  .DLSواس��تخدمت
نتائ��ج اختب��ار  FT-IRلتحدي��د ن��وع وطريق��ة
رب��ط العوام��ل النش��طة على الس��طح األخضر
عل��ى أس��طح الجس��يمات ،باإلضاف��ة إل��ى
ذل��ك ،أجريت دراس��ة عل��ى ش��كل مورفولوجيا
الجسيمات بواسطة مجهر إلكتروني مرسل.
وأش��ار إل��ى أن النتائ��ج تش��ير إل��ى جس��يمات
نانوي��ة ذات مغنطيس��ية  130g/emuوأبعاد تقل
ع��ن  100نانومت��ر ت��م تصنيعه��ا وف��ي الوق��ت
نفس��ه ،انخفض وقت التصنيع من ش��هر واحد
إلى بضع دقائق.
وأدى االستخدام الواسع للجسيمات النانوية
المغناطيس��ية ف��ي مختل��ف الصناع��ات ،بم��ا
ف��ي ذل��ك تصنيع مع��دات تخزي��ن المعلومات
وأجه��زة االستش��عار واالس��تخدامات الطبي��ة،
مث��ل التصوي��ر بالرني��ن المغناطيس��ي ،إل��ى
اجراء العديد من الدراس��ات في مجال اإلنتاج
والتحكم في األبعاد والبنية والخصائص لهذه
الم��واد .يش��ار ال��ى ان محم��د رؤوف حس��يني -
عض��و هيئ��ة التدري��س ومجي��د دانش��ور ،وه��و
طال��ب دراس��ات علي��ا ف��ي جامع��ة أصفه��ان
التكنولوجي��ة ،أجري��ا ه��ذا البح��ث بص��ورة
مش��تركة .ونش��رت النتائ��ج ف��ي مجل��ة �Jour
بمعام��ل 6.434
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بمناسبة االسبوع العاملي للفضاء

أول أسد يولد عبر التلقيح االصطناعي

الناطق بأسم بنك الدم االيراني:

تجربة علمية قد تغير األرض وتدمر البشر
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6
7
8
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افقياً:

عمودياً

-1خطي��ب وش��اعر عرب��ي مخضرم
-1م��ؤرخ أندلس��ي أرخ لتاري��خ
األندل��س من��ذ الفت��ح حت��ى س��قوط كان مض��رب المث��ل ف��ي البالغ��ة
والبيان.
دولة بني جهور.
-2ضاحك الثغر -سحب.
-2أكب��ر وأش��هر م��دن الش��رق
-3مصباح -رفض.
القديم -غير مطهو.
-4تسوية -دولة أفريقية.
-3طير من الجوارح -وحي.
-5عزل الشخص من منصبه.
-4إمارة عربية.
-6رياض��ي يونان��ي وض��ع مب��ادئ
-5سلطة.
الهندسة المسطحة -للنفي.
-6التهب -ناعم -ضد ميت.
-7وهدة -منزل.
-7عصا ضخمة -وطن.
-8آلة موسيقية -منام.
-8قطع -عاصمة أميركية.
-9ممثل سوري قدير.
-9تدريبات عسكرية.

كلمة السر من أربعة حروف :بلدة جنوب لبنان
آس��يا -أوروبا -احتفال -احترام -البرازيل -بدر -بيروت -برلين -برش��لونة-
تف��اح -تش��رين -تانغ��و -تقاري��ر -تالم��ذة -تحي��ة -ج��دار -جائ��زة -ج��ز-
جلب��اب -جمهورية -حس��ك -حض��ور -ديوجين -دامودار -دانت��ي -رائف -ريد
غري��ف -س��واحل -س��هاد -س��وماطرة -ش��اتوبريان -ش��ص -ش��عب -ش��وبيرت-
شط -شوماخر -طروادة -كاليفورنيا -ناتاشا -نيوتن -وجه -وعود -يراع.
حل العدد السابق لكلمة السر :إسبانيا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:فلورنس��ة  -2وال��د -دل  -3جح��ا -أعيان  -4يتم -س��ري  -5يمام-
كمال  -6استانبول  -7ما -دمر -عم  -8أكرا -يصلح  -9ني -يتحمل.
عمودي �اً -1:فوج��ي يام��ا  -2الح -مس��اكن  -3والي��ات -ري  -4رد -تم��ادى
 -5أم -نم  -6سطع -كبريت  -7يسمو -صح  -8دار العلم  -9النيل -محل.

