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وفق أحدث تصنيف لـ «»Scimago

ايران والعراق يبحثان تعزيز التعاون العلمي واالكاديمي

ایران في املرتبة االولى بعلم «الفیزیاء و الفلك» في الشرق االوسط
قاعدة بيانات .Scopus
ويع��د ه��ذا التصني��ف من بين أح��دث نظم
تصني��ف األبح��اث وأكثره��ا ش��مو ً
ال ف��ي
الجامع��ات ومعاه��د البح��وث ف��ي العال��م.
وأض��اف نظ��ام التقيي��م المذك��ور مؤخ��را
مؤش��رين جديدي��ن ل�لأداء (البروفاي��ل
ومس��توى الرق��ي) إلى أربعة مؤش��رات س��ابقة
لتقييم اإلنجازات البحثية الجامعية.
إن تصني��ف مج�لات  Scimagoيع��د
مقياس �اً لتأثي��ر المج�لات العلمية على عدد
االستش��هادات التي تتلقاه��ا المجلة وأهمية
أو صح��ة المج�لات التي وردت فيها مثل هذه
التوثيقات.
وت��م تطوي��ر مؤش��ر  ،SJRالمس��توحى م��ن
الخوارزمي��ة المصنف��ة ،الس��تخدامه ف��ي
شبكات كبيرة وغير متجانسة من المجالت
التي يتم االستش��هاد بها وهو مؤشر للقياس
ويمك��ن اس��تخدامه لمقارن��ة المج�لات ف��ي
عمليات تقييم العلوم.

ف��ي أحدث تصنيف لنظ��ام  ،Scimagoوفقا
للمق��االت العلمية التي نش��رت في إيران عام
 2017في علم الفيزياء والفلك ،حازت ايران
عل��ى المرتب��ة األول��ى ف��ي الش��رق األوس��ط
والمرتبة  13عالميا.
وتظه��ر االحص��اءات ال��واردة ف��ي مجل��ة
Scimago Journal & Country Rank

أن إي��ران نش��رت  7929مقال��ة ف��ي مج��ال
«الفيزي��اء والفل��ك» ،مع وج��ود فرق كبير
م��ع المنافس��ين .واحتل��ت تركي��ا المرك��ز
الثان��ي ب �ـ  4،888مقال��ة ث��م تلته��ا الس��عودية
ف��ي المرك��ز الثالث.واحت��ل مص��ر ،الع��راق،
اإلم��ارات ،قط��ر ،لبن��ان واألردن المرات��ب
الالحقة االخرى.
يت��م تنفي��ذ نظام تصني��ف  Scimagoمن
قب��ل مجموع��ة بحثية في جامع��ة غرناطة
ف��ي إس��بانيا ،والت��ي تق��وم بالتقيي��م عل��ى
أس��اس عدد المق��االت العلمية لمؤسس��ات
التعلي��م العال��ي في مختل��ف البلدان على

 5أشياء ال تقم بها بعد ممارسة الرياضة

ربم��ا تب��دأ يوم��ك ب��كل حماس��ة حي��ن
تتحض��ر للذه��اب إل��ى صال��ة التماري��ن
الرياضي��ة ،حيث تمارس األنش��طة البدنية
المتنوعة للحفاظ على لياقتك ،لكن بعد
تأدي��ة ه��ذا المجه��ود ال يج��ب أن تضيع��ه
ف��ي بعض األش��ياء الصغي��رة التي يجب أن
تحذر منها.
وبحس��ب خب��راء اللياق��ة البدني��ة ف��إن
الروتي��ن بع��د التمري��ن ال يق��ل أهمي��ة ع��ن
التمري��ن نفس��ه ،ل��ذا يتعي��ن علي��ك أن
تخط��ط لم��ا تفعل��ه أو م��ا ال تفعل��ه بع��د
التمرين.
وس��واء كان التمري��ن منتظم��ا عل��ى
أس��اس يومي أو أنك اس��تطعت العودة بعد
غي��اب طوي��ل ،فهن��اك بع��ض الع��ادات التي
يجب عليك تجنبها:
ال تنس تمارين اإلطالة
كل دقيق��ة قضيتها في إطالة العضالت
وتهدئ��ة الجس��م بع��د التمري��ن ال تق��ل عن
أي دقيق��ة قضيتها وأنت تتم��رن .فاإلطالة
الت��ي ته��دف إل��ى ف��ك تقل��ص العض�لات
تس��اعد عل��ى تحس��ين ال��دورة الدموي��ة
وإرخ��اء األنس��جة العضلي��ة بع��د التمارين
الشاقة.
وجبة خفيفة في وقتها
م��ن الناحي��ة المثالي��ة ،يج��ب أن تتن��اول
الطع��ام ف��ي غض��ون  45-30دقيق��ة بع��د
التمري��ن لك��ي يق��وم جس��مك بتجمي��ع
المغذي��ات الت��ي ستس��اعد ف��ي إص�لاح
العض�لات بش��كل صحي��ح ،وفق �اً للمجلس
األميركي لممارسة الرياضة.

ومن المفيد تناول األطعمة
التي تحتوي على نسبة عالية
م��ن البروتي��ن بع��د التمري��ن
من أج��ل التعوي��ض العضلي،
كم��ا أن هن��اك منتج��ات
جاه��زة مخصص��ة له��ذا
الغرض.
رائحة العرق
ال يه��م ك��م ه��ي أنيق��ة
مالب��س التمري��ن الخاص��ة
ب��ك ،فعلي��ك تغييره��ا
ف��ورا بع��د التمري��ن حي��ث
تحت��وي عل��ى كمي��ة كبي��رة م��ن الع��رق.
وتغيي��ر المالب��س مه��م ج��دا ،حي��ث يق��ي
م��ن االلتهاب��ات الفطري��ة والبكتيري��ة
الت��ي تنش��ط في بيئ��ة رطبة مثل األقمش��ة
المبللة.
استراحة التدخين
إذا كن��ت تلعب الرياضة ،فإن االس��تمرار
في التدخين هو ش��يء س��يئ ولن يساعدك
ف��ي تحقي��ق هدفك األساس��ي وه��و تعزيز
صحتك.
وله��ؤالء الذي��ن يس��تقطعون وقت��ا م��ن
التمري��ن لالس��تراحة والتدخي��ن ،فيج��ب
أن يعلم��وا أن النيكوتي��ن وأول أوكس��يد
الكرب��ون يعم�لان عل��ى تضيي��ق الش��رايين
م��ع م��رور الوق��ت ،وه��و م��ا يعن��ي أن عل��ى
القل��ب العم��ل بجهد أكب��ر لضخ الدم إلى
العضالت واألعضاء.
ووفق��ال للمعه��د الوطن��ي للصح��ة ،ف��إن
العضالت تحتاج إلى األوكس��جين للقيام
بعملها ،والتدخين يحرمها من ذلك.
النوم
يع��د الن��وم أح��د أه��م الط��رق الس��تعادة
الجس��م والعض�لات لعافيته��ا بع��د ي��وم
رياض��ي .فخالل مرحلة الحركة الس��ريعة
للعي��ن أثن��اء النوم ،يقوم جس��مك بإصالح
وإع��ادة بن��اء أنس��جته الت��ي تض��ررت خ�لال
النه��ار .ل��ذا ،ف��إن عدم أخ��ذ قس��ط وافر من
الن��وم خ�لال اللي��ل ،سيفس��د التق��دم ال��ذي
أحرزته خالل التمارين ،وسيمنعك اإلرهاق
من ممارسة الرياضة مع مرور الوقت.

ال��دم إل��ى القدم ،فإن ذل��ك ال يعني إغفال
الناحي��ة النفس��ية ،فقد تش��عر بالراحة في
النوم أكثر بالجوارب أو من غيرها.
تنظيم درجة حرارتك
عندم��ا يتعلق األم��ر بالنوم ،فإن الش��عور
بالب��رد ه��و أفض��ل محف��ز عل��ى ذل��ك.
وبش��كل عام ،ووفقا لمستش��فى كليفالند
كلين��ك األميركي��ة ،ف��إن أفض��ل درج��ة
ح��رارة ن��وم للكب��ار ه��ي بي��ن  15و 20درج��ة
مئوي��ة .يب��رد الجس��م بش��كل طبيع��ي
لتعزي��ز الن��وم ،ويمك��ن أن يس��اعد اإليقاف
المنظ��م للحرارة في تس��هيل ه��ذه العملية
الطبيعية .وإذا كانت بيئة النوم حارة جداً
أو ب��اردة ج��داً ،م��ن المحتم��ل أن تس��تيقظ
أكثر من مرة .ومن هنا يمكن استنناج أنه
إذا كن��ت معت��ادا عل��ى تش��غيل مدفأة ليال

على سبيل المثال ،فإن النوم بالجوارب قد
يك��ون مدم��را .نف��س الحج��ة تنطب��ق على
أولئ��ك الذي��ن يش��عرون بالب��رد ف��ي الليل،
ولذا فاألفضل لهم هو ارتداء الجوارب.
وإذا كن��ا دقيقي��ن بش��أن تقلب��ات درج��ة
ح��رارة الجس��م ،ف��إن العل��م يمي��ل لصال��ح
الج��وارب ،كم��ا يق��ول ماي��ك كي��ش،
الرئي��س التنفيذي ومؤس��س موقع« «�Bed
 »drالخ��اص بدراس��ات الن��وم ،الذي أضاف
قائ�لا« :درج��ة ح��رارة الجس��م تتذب��ذب
قلي�لا خ�لال اللي��ل ،وعل��ى الرغ��م م��ن أنها
تنخف��ض للغاي��ة  -وه��ي ظاه��رة طبيعي��ة
تمام��ا  -يمكن أن يس��اعد زوج من الجوارب
على أطرافك الخارجية في الحفاظ على
التوازن الحراري».
زيادة تدفق الدم
حس��ب كي��ش ،يمك��ن للج��وارب
أن تع��د الجس��م للن��وم الس��ليم
ألنه��ا تع��زز توس��ع أو تم��دد األوعي��ة
الدموي��ة ،وتس��اعد على زي��ادة تدفق
الدم داخل وحول أقدامك.
يق��ول كي��ش« :مث��ل اإلش��ارات
األخ��رى الت��ي يرس��لها جس��مك
لنفس��ه عندم��ا يك��ون الن��وم وش��يكاً،
ف��إن حدوث توس��ع األوعي��ة المرتبط
بارتداء الجوارب يتيح للجسم معرفة
أن الوقت قد حان للذهاب إلى الفراش».
يمك��ن أن يك��ون أكث��ر (أو أق��ل) راح��ة
بالنسبة لك
لك��ن علم الن��وم بالجوارب يمتد إلى أبعد
من علم وظائف األعضاء أو الفيزيولوجيا.
فم��ا نرتدي��ه للن��وم ،وكي��ف يؤث��ر عل��ى ما
نشعر به يرتبط بعلم النفس أيضا.
بالنس��بة للبع��ض ،تمث��ل الج��وارب ش��عورا
بالس�لامة وال��دفء ،وه��و م��ا يصف��ه كي��ش
بس��ر االستمرار في النوم .لكن البعض اآلخر
ي��رى تأثيرا معاكس��ا لذل��ك ،يقول كيش:
«عل��ى الرغ��م م��ن الفوائ��د الطبي��ة الرت��داء
الج��وارب عن��د الن��وم ،ال ي��زال الكثي��ر م��ن
الن��اس يش��عرون بأن هذه الع��ادة غير صحية،
أو ربم��ا يخش��ون الح��رارة الزائ��دة الت��ي ق��د
تجعلهم يستيقظون».

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

أن��ت ناج��ح ف��ي كل م��ا يخ��ص العم��ل،
والق��رارات الهام��ة الت��ي اتخذته��ا أثبت��ت
صحته��ا .لك��ن يج��ب أن تأخذ الوق��ت الذي
تحتاجه دائماً عند التفكير في المشروعات.
أن��ت مفع��م بالحيوية ،فاس��تمتع بوقتك –
اخ��رج أو اكتش��ف أماك��ن جدي��دة .اطل��ب
م��ن األصدق��اء االنضم��ام إلي��ك – وس��وف
يؤدي هذا إلى رفع روحك المعنوية.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

يب��دو وكأن��ك تق��ف أم��ام مش��كالت
ال يمك��ن التغل��ب عليه��ا ،ف�لا تي��أس! فقط
علي��ك تغيي��ر منظ��ورك لألش��ياء وعندئذ
س��وف تب��دو الحل��ول واضح��ة .ال تخف من
طل��ب النصيحة! حياتك الخاصة متقلبة
بش��دة في الوقت الحال��ي .إي من الخيارين
س��وف يظه��ر م��ا إذا كان هدف��ك واقعي��ا
ويستحق عناء الوصول إليه.

الي��وم أن��ت مفع��م بالحيوي��ة ،عل��ى
الرغ��م م��ن أن ه��ذا يرهق��ك ب��د ًال من
أن يدفع��ك إلى األمام .نظراً لقلقك
الداخلي ،يصبح من السهل استثارتك
وأنت اآلن تفضل أن تخبط رأسك في
الحائط .إذا كنت ال تس��تطيع كبت
ه��ذا االندفاع ،فقد تجد أنك تتجادل
مع الجميع اليوم.

األسد

 22متوز  21 -آب

ال يمك��ن التغل��ب عل��ى العقب��ات الت��ي
تراه��ا أمامك في الوق��ت الحالي إذا حاولت
حله��ا بالط��رق القديمة المعروف��ة .يجب أن
تغي��ر مدخل��ك والتوص��ل إلى اس��تراتيجية
ِّ
جديدة وأن ال تسمح لآلخرين بتغيير رأيك
أو خطط��ك كثيراً .يكمن الحل بداخلك
فببعض الثقة بالنفس تستطيع التغلب على
المشكالت واإلمساك بزمام األمور.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

األم��ور الي��وم تقع ف��ي مكانها الس��ليم،
فم��ن حول��ك ال يس��تطيعون تجاه��ل
حماسك وحيويتك .في العمل أنت تنجز
كل م��ا تحتاج إليه ،ويكون باس��تطاعتك
تمري��ر الكثي��ر م��ن األف��كار الجدي��دة.
حت��ى ف��ي حيات��ك الش��خصية تس��تطيع
االستمتاع بأوقات سعيدة نتيجة لالنطباع
الجيد الذي تتركه على كل من تقابلهم.

يج��ب أن تس��تعد لمواجه��ة مش��كالت
جدي��دة ،فاألم��ور ليس��ت جي��دة ف��ي م��كان
العمل وأنت ال تستطيع إنجاز سوى القليل.
ال تجع��ل ذل��ك يخيف��ك ،فه��ذه المراح��ل
تج��يء ث��م تذه��ب .أن��ت بحاج��ة إل��ى داف��ع
جدي��د ،فأن��ت تش��عر أن العالق��ات م��ع م��ن
حولك تفقد رونقها .اكس��ر قيود الروتين
وافعل شيئاً غير تقليدي.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

أن��ت مفع��م بالحيوي��ة والنش��اط البدن��ي
والذهن��ي؛ اس��تخدم إمكانات��ك ف��ي اتخ��اذ
القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم
إل��ى األم��ام ف��ي مش��روعاتك .ل��ن يفي��دك
االكتف��اء باألمج��اد الماضي��ة والس��لبية!
لدي��ك اآلن ق��درة التعامل بدق��ة وحكمة مع
جمي��ع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها،
فتأكد من استغاللك لها بقدر اإلمكان!

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

حالي �اً ،أن��ت ق��ادر عل��ى االندم��اج ب��كل
س��هولة ضم��ن فري��ق ،دون ن��زاع ،وتس��ود
األج��واء تناغ��م وتواف��ق م��ن حول��ك.
بإمكان��ك االس��تفادة م��ن ه��ذا التأثي��ر
اإليجاب��ي في نش��اطات ترفيهية مذهلة أو
في العمل لدفع األمور وتكون فردا منتجا.
استمتع بهذه المرحلة من اإلنجاز السهل
والنجاح قبل أن تنتهي.

هن��اك حل��م تضم��ره ف��ي انتظ��ار تحول��ه
إل��ى حقيق��ة ملموس��ة .انته��ز الفرص��ة
لتحقي��ق الحل��م ال��ذي س��يغير م��ن مس��ار
حيات��ك بش��كل إيجاب��ي ولفت��رة طويل��ة.
س��يكون ألقارب��ك وأصدقائ��ك رد فع��ل
إيجاب��ي تج��اه التغيي��ر ال��ذي تس��عى إلي��ه
وس��وف يس��اندونك على ط��ول الخط .في
المجمل ،أنت تشعر بالقيادة والهدوء.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

ستصبح صدقاتك أكثر عمقاً وسوف
تس��ترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات
ماضي��ة ال تنس��ى .ف��ي وس��ط المجموع��ات
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 .يج��ب أن تتقبل كل ف��رد على ما
هو عليه ودع الطاقة تسري !

احلوت

 22شباط  21 -آذار

تجد س��هولة في التعام��ل اإليجابي مع
األش��خاص في الوق��ت الحالي ،فالكل يبدو
منجذب �اً إلي��ك ،كما أن الص�لات التي قد
يك��ون لها تأثي��راً 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 الت��ي تأتي من خالله��م وكذلك
لقيمتهمالشخصية.

البركان الذي سبب تسونامي إندونيسيا على حافة املوت
أعل��ن علماء إن ب��ركان جزيرة «أناك
كراكات��و» ف��ي إندونيس��يا ال��ذي ث��ار
وانه��ار قب��ل أس��بوع مم��ا أدى إل��ى وق��وع
كارث��ة تس��ونامي قاتل��ة ،أصب��ح اآلن
حوالى ربع حجمه ما قبل الثورة.
وقال مركز إندونيسيا لعلوم البراكين
والتخفي��ف م��ن الك��وارث الجيولوجي��ة،
إن حج��م أن��اك كراكات��و اآلن يت��راوح
م��ا بي��ن  40و 70ملي��ون متر مكع��ب ،وفقد
م��ا بي��ن  150و 180ملي��ون مت��ر مكعب من
حجم��ه منذ ثورت��ه الت��ي أدت إلى موجات

الغ��دة النخامي��ة هي الغدة األساس��ية
بالجس��م ،فهي المس��ؤولة عن إفراز بعض
الهرمون��ات الهام��ة للجس��م ،كتل��ك
المس��ؤولة ع��ن الم��زاج وهرمون��ات أخ��رى
س��نتعرف عليه��ا خ�لال التقرير المنش��ور
عبر موقع « .»pituitaryوأشار التقرير إلى
أن الغدة النخامية حجمها صغير للغاية،
ومكانه��ا ف��ي الم��خ وتنقس��م إل��ى ف��ص
أمام��ي وآخ��ر خلف��ي ،وكل فص مس��ؤول
عن شيء محدد ،فالفص األمامي يساعد
عل��ى بن��اء الهرمون��ات الخاص��ة بالجس��م
كالبروالكتي��ن هرم��ون الحلي��ب
للنس��اء ،وهرم��ون الكورتي��زول ،المس��ؤول
ع��ن اإلجه��اد ،كم��ا أن الغ��دة النخامي��ة
مس��ؤولة أيض��ا ع��ن تحفيز هرم��ون الغدة
الدرقي��ة ،أما الفص الخلفي فهو مس��ؤول
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ع��ن الخالي��ا العصبي��ة ونش��اط الجس��م.
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن الف��ص الخلف��ي
يعمل على تنش��يط هرمون المضاد إلدرار
الب��ول ،واألوكسيتوس��ين المس��ؤول ع��ن
تدف��ق الحلي��ب ل��دى النس��اء المرضعات،
كم��ا تعم��ل الغ��دة عل��ى تنظي��م نس��بة
ضغ��ط ال��دم ف��ي الجس��م ،وال��وزن والنمو،
كم��ا أنه��ا مس��ؤولة ع��ن نش��اط الجس��م
أو كس��له حس��ب نش��اطها أو خموله��ا.
وأوص��ى التقرير بضرورة االهتمام بإجراء
التحاليل المرتبطة بمعرفة نشاط الغدة
النخامية ،فهي مس��ؤولة عن تنظيم درجة
ح��رارة الجس��م ،والش��عور بالعطش والنوم
واإلس��تيقاظ ،كما أنه��ا في حالة كونها
تعم��ل بصورة طبيعية تس��اعد على تقليل
فرص اإلصابة بالشيخوخة المبكرة.
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م��د عمالق��ة (تس��ونامي)  22ديس��مبر.
ويبي��ن التحلي��ل نط��اق انهي��ار الجزي��رة،
حي��ث س��لط الض��وء على قوة التس��ونامي
التي أثرت على أكثر من  300كيلو متر
م��ن الس��واحل في س��ومطرة وج��اوة .وأدت
موجات المد العاتية إلى مقتل أكثر من
 420ش��خصا وإصاب��ة اآلالف ون��زوح مئات
اآلالف م��ن منازله��م .وأض��اف المرك��ز
إن ذروة فوه��ة الب��ركان كانت  110أمتار
اعتب��ارا م��ن ي��وم الجمع��ة ،مقارن��ة بنح��و
 338مترا في سبتمبر.

ماهي وظيفة الغدة النخامية في جسم اإلنسان؟

الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

السرطان

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

2

3

4

5
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ال��ى االس��تفادة م��ن امكاني��ات وخب��رات
الجامعة التقنية والمهنية في ايران.
من جهته اعرب رئيس الجامعة التقنية
والمهني��ة االيراني��ة صالح��ي عم��ران عن
ترحيب��ه بتعزي��ز التع��اون م��ع الجامع��ات
العراقي��ة ،موضح��ا ،ان الجامع��ة عل��ى
اس��تعداد القامة دورات للطلبة العراقيين
والمس��اهمة ف��ي تجهي��ز المختب��رات
وال��ورش واقام��ة دورات تدريبية لالس��اتذة
العراقيين وتو ّقع صياغة خطط تنفيذية
حول هذا الموضوع.
ون��وه ال��ى ان ه��ذه ال��دورات س��تقام ف��ي
المحافظ��ات االيراني��ة الحدودي��ة عق��ب
التوقي��ع عل��ى اتف��اق بي��ن الجانبي��ن
وتحدي��د مواضي��ع ال��دورات التعليمي��ة
المقترحة.

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
طريق��ك ي��زداد صعوب��ة أكث��ر مم��ا
تصورت في بادئ األمر ،وربما هناك شخص
يح��اول إثن��اءك ع��ن خطت��ك أو حت��ى
إحباطك .ال تيأس – انظر إلى األمر كأنه
عقب��ة واختبر إرادت��ك .دافع عن خططك
وام��ض إلى األم��ام ،أو حاول تكييف أفكارك
بحي��ث تتماش��ى م��ع الظ��روف الحالي��ة.
حافظ على مستوى صحتك الممتاز.

1

22حزيران  21 -متوز

بح��ث وف��د اكاديم��ي عراق��ي ،ي��زور
طهران حاليا ،تعزيز التعاون االكاديمي
والعلم��ي بي��ن الجامعتي��ن التقني��ة
والمهني��ة االيراني��ة والتكنولوجي��ة ف��ي
شمال العراق.
وق��ال رئيس الجامع��ة التكنولوجية في
ش��مال الع��راق موفق يحيى حم��دون ،في
تصري��ح ادل��ى به خ�لال اجتماعه بعمداء
كلي��ات الجامع��ة التقني��ة والمهني��ة
االيراني��ة ف��ي طه��ران الس��بت للتباح��ث
ح��ول مج��االت التعاون بي��ن الجامعتين،
ان الجامع��ة التكنولوجي��ة ف��ي ش��مال
الع��راق تض��م  7كلي��ات تمن��ح ش��هادات
البكالوري��وس وي��درس فيها نح��و  20الف
طالب .واضاف حمدون ،ان ثمة مجاالت
عدي��دة للتع��اون بي��ن الجامعتي��ن ،داعيا

النوم بالجوارب أم بدونها؟ ..العلم يحسم اإلجابة
من��ذ س��نوات يثار جدل كبي��ر حول عادة
تق��وم به��ا نس��بة ال ب��أس به��ا م��ن الن��اس،
وه��ي الن��وم بالج��وارب .لكن للعل��م رأي في
ه��ذه القضي��ة يمك��ن أن يس��اعد ف��ي حس��م
اإلجاب��ة .وق��د وجد اس��تطالع خ��اص أعده
موق��ع « »Go Brandedأن نح��و  44ف��ي
المائ��ة م��ن األميركيي��ن يكره��ون الن��وم
بالج��وارب ،بينم��ا يفض��ل  28ف��ي المائ��ة
ذل��ك ،أم��ا ال �ـ  29ف��ي المائ��ة المتبقي��ة
فلديهم مشاعر مختلطة نحو األمر.
ويق��ول موق��ع «»Apartmenttherapy
األميركي إنه رغم ارتباط النوم بالجوارب
بعم��ل وظائ��ف األعض��اء أو الفيزيولوجيا،
حيث تس��اعد هذه العادة على تنظيم درجة
ح��رارة الجس��م أثن��اء الن��وم ،وزي��ادة تدف��ق

8

5
6
7
8
9

افقياً:

عمودياً

 -1عال��م فرنس��ي درس قابلي��ة
 -1فلك��ي إيطال��ي اهت��م بدراس��ة
تحليل النور بالطيف المنشوري .انضغاط السوائل واكتشف القانون
المعروف باسمه.
 -2كذاب  -نيشان.
 -2واد على حدود اليمن والسعودية
 -3درب  -أعلى قمة في العالم - .أول الصباح.
 -3ناحية  -ضد جمود.
 -4عاصمة أفريقية  -متشابهان.
 -4متشابهان -برق  -سقي.
 -5حرف شرط  -خادع.
 -5جاء.
 -6ش��اعر ومس��رحي يونان��ي م��ن
مس.
 -6حث ّ -
آثاره مأساة (اليكترا)
أوروبية.
عاصمة
 -7يهرب -
 -7حطم  -بيارق.
 -8سهل  -مهرب.
 -8وكر  -بادر.
 -9حائ��ط ُيس��تتر ب��ه م��ن الع��دو -
الوسطى.
آسيا
 -9دولة في
أحصى.

كلمة السر من سبعة حروف :دولة أوروبية
افتخ��ار -اغت��راب -اظهار -اص��ل -اعتبار -اجتهاد -اتح��اد -اهداف -اطراء-
اختب��ار -ابته��اج -اش��تياق -اس��تعداد -أرق -انته��اء -ادع��اء -أم��ن -اض��واء-
إلتب��اس -إيراد -ازدهار -البرازيل -بخور -بس��اط -بح��ث -بتار -بذل -برمانا-
ب��ث -بغ��ام -ببغ��اء -تس��امح -تني��ن -ثب��ات -ث��وب -جمه��ور -جه��د -جورجيا-
راديو -سيارات -مباريات -ناهد -نقيب -نبراس -وقت.
حل العدد السابق لكلمة السر :تشيكيا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:القوق��از  - 2لم��اع  -بي��در  - 3باري��س  -مل��ك  - 4رج��ب  - 5دل -
دوالب  - 6قيام  -يبيت  - 7يبتاع  -ودي  - 8راية  -سابق  - 9إن  -بنيان.
عمودياً - 1 :البندقية  - 2لما  -ليبيا  - 3قارب  -اتان  - 4وعي  -دمار  - 5سرو
 - 6أب  -جلي  -سن  - 7زيمبابواي  - 8دل  -بيدبا  - 9بركة  -تيقن.

