علوم واجتماعيات

الأربعاء  25ربيع الثاني 2019/1/2 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6043

مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية:

انتاج دواء مضاد للسرطان من الشاي االخضر في ايران

ايران تمتلك اكبر الشركات الناشئة في مجال تقنية املعلومات
اكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية
«س��ورنا ستاري» ان الشركات الناش��ئة االيرانية فريدة من
نوعها على الصعيد االقليمي وهي في طور التنمية والتألق
السريع.
واض��اف س��تاري ف��ي تصري��ح للمراس��لين عل��ى هام��ش
زيارته لمدينة مش��هد المقدس��ة (ش��مال شرق) يوم االثنين:
ان نش��اطات اكث��ر الش��ركات الناش��ئة تتعل��ق بمج��االت
تقنيةالنان��و والتقني��ة الحيوي��ة والخالي��ا الجذعي��ة وايضا

ايران ستشهد انخفاضا في تكاليف الطاقة الشمسية
ق��ال مدي��ر المنت��دى العلم��ي
للطاق��ات المتجددة «مس��لم موس��وي
درج��ه «إن اي��ران ستش��هد انخفاض��ا
ف��ي تكالي��ف تكنولوجي��ا الطاق��ة
الضوئية ومحطات الطاقة الشمس��ية
خ�لال الس��نوات القادم��ة ،مؤك��دا إن
ه��ذا الخف��ض ف��ي التكالي��ف س��يكون
عام�لا مهم��ا للتنافس م��ع المحطات
الحرارية األخرى.
وأك��د مس��لم موس��وي عل��ى أن
الجمهورية االسالمية االيرانية تحتل
المرك��ز األول ف��ي العال��م م��ن حي��ث
مصادر الطاقة األحفورية مثل النفط والغاز كما تحتل موقعا جيدا في الطاقة الشمس��ية
ف��ي العال��م» .وأض��اف « إن ايران ستش��هد انخفاضا في تكاليف تكنولوجي��ا الطاقة الضوئية
ومحطات الطاقة الشمس��ية خالل الس��نوات القادمة ،مؤكدا إن هذا الخفض في التكاليف
سيكون عامال مهما للتنافس مع المحطات الحرارية األخرى.
واعتب��ر إن الطاق��ة الشمس��ية اليوم تعتبر هي أهم مص��در للطاقة المتجددة في العالم وهو
مص��در لجمي��ع الطاق��ات الموجودة على الك��رة األرضية وهذه الطاقة قد تتحول إلى أش��كال
أخرى من الطاقة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونوه مدير المنتدى العلمي « إلى أن ايران قد حققت إنجازات ملموسة في مجال الطاقات
الشمسية خالل السنة أو السنتين الماضية.

عدســـــات األسنـــــان الالصقة..
حل تجميـــلي بتكلفـــة بــــاهظة

رئيس منظمة الفضاء االيرانية:

ايران قادرة على اطالق اقمار صناعية الى
ارتفاع  500كيلومتر
قال رئيس منظمة الفضاء االيرانية
منوجه��ر منطق��ي ان الجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة بات��ت ق��ادرة على
اط�لاق اقم��ار صناعي��ة ووضعه��ا عل��ى
م��دار يبع��د  500كيلومت��ر عن س��طح
االرض.
واض��اف منوجه��ر منطق��ي ،ان��ه على
الم��دى البعيد نخطط الط�لاق اقمار
صناعي��ة ال��ى م��دارات تبع��د 1000
كيلومتر عن سطح االرض.
وتاب��ع :ان��ه ف��ي ح��ال توف��ر البن��ى
التحتي��ة الالزم��ة ف��ان االه��داف
االس��تراتيجية الي��ران ف��ي تكنولوجيا
الفضاء ستتحقق لغاية عام .2025
ون��وه ال��ى ان اي��ران تخطو على طريق التقدم لتكون بين  10بلدان متفوقة عالمياً في قطاع
تكنولوجيا الفضاء.

الضحاي��ا في مدينتي��ن فقط — فانواتو وتونغا ،وفقا
لمتخصصين من جامعة الرور.
يعتق��د الخب��راء أن ح��دوث ال��زالزل يرتب��ط بتأثي��ر
الكواك��ب المج��اورة عل��ى األرض :عندم��ا تصب��ح في
زاوي��ة خط��رة ،تحدث حاالت ش��اذة في ن��واة كوكبنا
بسبب تغيرات الجاذبة.
ينش��ط ب��ركان إتن��ا اآلن ف��ي صقلي��ة ،وق��د وص��ل
إعص��ار إل��ى كامتش��اتكا ،فهن��اك تتس��اقط الثل��وج
وتح��دث العواص��ف بش��كل مس��تمر ،وف��ي إندونيس��يا
يق��وم ب��ركان كراكات��و بعمل��ه .لق��د ودع العلم��اء
بالفعل جزيرة صقلية ،وفي الوقت الحالي «يفقدون»
الفلبين.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

طاقت��ك معدي��ة لآلخري��ن ،كم��ا أن
الوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة .القرارات
الت��ي كن��ت ق��د أرجأته��ا حتى اآلن ق��د تكون
هام��ة ج��داً بالنس��بة ل��ك  .لكن عل��ى الرغم
من طاقتك ،يجب أن ال تتصرف بتس��رع وأن
تك��ون عل��ى دراية تامة بعواق��ب أفعالك .فكر
ف��ي األم��ور بعناي��ة وبه��دوء .لقد ح��ان الوقت
لمواجهة األمور مباشر ًة دون تأجيل.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

ال يبدو أن جبال المشكالت واالضطرابات
اليومي��ة ف��ي طريقه��ا إل��ى التالش��ي .ك��ن
حازم �اً وحاول اس��تعادة رأي��ك فيما هو مهم،
وإال ق��د تعان��ي م��ن انتكاس��ات دائم��ة .وازن
األم��ور بعناي��ة ،وفكر في األه��داف التي تريد
تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي
عنها .إذا استطعت تنفيذ ذلك ،فسوف تجد
أيضاً أن الحلول أصبحت أسهل.

األسد

 22متوز  21 -آب

أن��ت تحمل حم ًال ثقي ًال من المش��كالت؛
اب��دأ بتخفي��ف األثق��ال ع��ن كاهل��ك ،وإال
فس��وف تس��تمر المصاعب في الزيادة .يجب
أن تص��ل إل��ى اس��تراتيجية ف��ي التعام��ل مع
التحدي��ات المهني��ة والخاصة ب��دون إضاعة
الكثي��ر م��ن الطاقة في نفس الوق��ت .لكن ال
تضي��ع الكثي��ر من الوق��ت في التفكي��ر .فكل
يوم يمر هو يوم مفقود من العمر.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

ف��ي المجم��ل ،أنت تمر بفترة اس��تقرار،
وبإمكان��ك اآلن الب��دء في أعمالك بذهن
صاف وصحة جيدة .في نفس الوقت ،سوف
تستمتع بيوم حيوي ،لكن يجب التفكير في
أن األش��ياء لن تظل هكذا س��هلة بال نهاية.
يج��ب أن تعم��ل على تأمي��ن نجاحك اآلن
حت��ى تق��وي موقف��ك ف��ي المس��تقبل .ال
يجب أن تحارب جاهداً لكي تفوز.

يـُ��تنبأ باقت��راب وق��وع مش��اكل غي��ر
متوقع��ة وتحفي��زك عل��ى حله��ا أصع��ب م��ن
المعتاد ،فال تيأس وأعثر على بدائل .تساءل
أيض �اً إلى أي درجة س��تأثر تلك المش��اكل
سلبياً عليك شخصياً .من األفضل االنتظار
والس��ماح ب��أن تج��د المش��اكل طريقها إلى
الح��ل .الوصف��ات المنزلية واألمان األس��ري
من األمور المفيدة عند المرض.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

خص��ص الفترة القادمة إلع��ادة االتصال
بأفراد عائلتك ،فانغماس��ك ومش��اركتك
ف��ي ح��وارات م��ع أف��راد العائل��ة س��يلقى
استحس��انا وترحاب��ا ح��ارا م��ن الجمي��ع .اذا
كان هن��اك أي خالف��ات عائلي��ة ل��م تـ�ُ�حل
بع��د ،فهناك تنب��ؤ بأن اآلن ه��و الوقت األمثل
للتوفي��ق وحس��م األم��ور .تخل��ق األناني��ة
المشكالت دائماً على المدى الطويل.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

س��وف تحصل على الس��كينة والصفاء
الذهن��ي الل��ذان طالما بحث��ت عنهما .من
خالل تل��ك القوة الداخلي��ة ،فأنك تنبع
منك الثقة والنزاهة .سوف يطلب منك
أصدقائ��ك المقرب��ون أو زم�لاؤك بالعمل
المس��اعدة والع��ون ،فال تتأخ��ر عن تقديم
المس��اعدة قدر اإلمكان ،دون االنشغال عن
سعيك لتحقيق أهدافك.

اس��تفد إل��ى أقص��ى درج��ة م��ن جمي��ع
ْخ��ل روح �اً جديدة إل��ى أفكارك
الف��رص ل ُتد ِ
وخطط��ك .الحدي��ث م��ع األصدق��اء أو
الزمالء وتغيي��ر نظرتك الخارجية لألمور
ق��د يك��ون مفي��داً .ك��ن منفتح �اً للتج��ارب
واألف��كار الجديدة التي ُت َقدم لك ،ولكن ال
تنق��اد بعي��داً عن مس��ارك األصلي .يجب أن
تظل صادقاً مع ذاتك.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

كل ش��يء س��هل ف��ي الوق��ت الحال��ي
وأنت تس��تمتع حقاً باألم��ور التي تقوم بها.
س��وف تترك أيض �اً وراءك أثرا من الجاذبية
اإليجابي��ة .ال تتعج��ب عندم��ا يقت��رب
من��ك م��ن ه��م حول��ك ويبوح��ون ل��ك
بأفكارهم .لكن ال تكن مغروراً – اشترك في
المش��روعات المختلفة ألنها قد تقدم لك
اإللهام فيما يخص خططك الخاصة.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

روح الفري��ق الت��ي تتمت��ع به��ا واضح��ة
الي��وم ألنك تض��ع االحتياج��ات أو ًال ،وهذا
م��ا يالحظ��ه زم�لاؤك .إذا اس��تمريت هكذا،
فس��وف يعتبرون��ك الق��وة الدافع��ة .اعت��ن
بأس��رتك أيض �اً ،ف��اآلن وقت مناس��ب لحل
النزاع��ات ،وس��وف يس��هل علي��ك البدء في
ذل��ك أيض �اً .ق��د يك��ون االتص��ال باألس��رة
مفيداً لصحتك.

اعلن المدير التنفيذي لشركة
شهرس��الم (المدين��ة الس��ليمة)
حمي��د جوبين��ه عن تدش��ين مركز
لتش��خيص االصابة بالس��رطان في
طهران .
وق��ال حمی��د جوبین��ه،ان ه��ذا
المرك��ز س��يتم تدش��ينه ف��ي اواخر
النص��ف االول م��ن الع��ام المقب��ل
(االيراني يبدأ في  21آذار /مارس).
واض��اف ،ان��ه بع��د اع��داد مبن��ى
مناس��ب ينبغ��ي الحص��ول عل��ى
تراخي��ص م��ن وزارة الصح��ة والتوقي��ع
عل��ى اتفاق��ات م��ع المؤسس��ات العلمية
ح��ول ه��ذا الموض��وع واالس��تفادة م��ن
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خب��رات المختصي��ن ف��ي ه��ذا الحق��ل.
ولف��ت ال��ى ان��ه ف��ي ح��ال اح��راز تق��دم
مناس��ب به��ذا الموض��وع ف��ان المرك��ز
سيدشن في العالم االيراني المقبل.
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

تعتق��د الي��وم أن العلم ي��دور حولك،
ولك��ن م��ن ه��م حول��ك ي��رون األم��ور
بطريق��ة مختلفة ،فال تتعجب إن أصبت
بخيبة أمل .اخفض من توقعاتك قلي ًال
وفكر في احتياجات اآلخرين ،وإال فسوف
تخلق أعدا ًء نتيجة لهذا السلوك األناني،
وس��وف يتحاش��ى أصدق��اؤك وعائلت��ك
التعامل معك بشكل ملحوظ.

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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تدشني مركز لتشخيص السرطان في طهران

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
س��وف يتعرض عملك لالختبار اليوم،
ولك��ن ال داع��ي للتوت��ر إذا كن��ت ق��ادراً على
إظهار المعرفة السليمة .س ُتختبر أيضاً في
حيات��ك الخاصة ،وفي ه��ذه الحالة ،يجب
علي��ك الدفاع ع��ن وجهة نظ��رك .ال تفقد
تركي��زك عل��ى اله��دف الحقيق��ي ،حت��ى
م��ع وج��وب اتخ��اذ ق��رارات صعب��ة .يمكنك
التغلب على أي مشكلة صحية بالراحة.

توص��ل باحث��ون ف��ي جامع��ة
طه��ران ال��ى طريق��ة جدي��دة لع�لاج
سرطان الثدي باس��تخدام الليثيوم.
وأظهر الباحثون في مركز دراس��ات
البيوكيمي��اء والبيوفيزي��اء ان
الليثي��وم يس��تطيع زي��ادة حساس��ية
الخاليا السرطانية في الثدي حيال
دواء ميثومايس��ين ويخف��ض م��ن
عملي��ة انتق��ال ه��ذه الخالي��ا كم��ا
يقل��ل م��ن مس��تويات الته��اب وتكاثر
الخاليا السرطانية بشكل الفت عبر
اطالق بروتين .HMGB1
ويع��د دواء ميثومايس��ين ( )MMCم��ن أقوى مضادرات االورام الس��رطانية والذي
يس��تخدم ف��ي معالج��ة دائرة واس��عة من امراض الس��رطان حيث يس��فر ع��ن تدمير
الخاليا السرطانية اال انه يترك تأثيرات سلبية على االنسجة السليمة في الجسم
لذل��ك يع��د اس��تخدام ع�لاج مرك��ب اس��لوبا مؤثرا ف��ي خفض عوارض اس��تخدام
االدوي��ة المضادة لالورام الس��رطانية حيث دلل��ت االبحاث االخيرة ان الليثيوم قادر
عل��ى خف��ض نم��و الخاليا الس��رطانية وتكاثرها كما يعمل على زيادة حساس��يتها
لالدوية المضادة للسرطان في االمراض المقاومة للعالج الكيمياوي.

الفلبني قد يبتلعها احمليط الهادئ بسبب تسونامي

1

السرطان

ایرانیون یکتشفون طريقة جديدة لعالج سرطان الثدي

هيئة املسح الجيولوجي األمريكية:

توصل العلماء إلى ابتكار ما يعرف بـ«عدسات األسنان» ،التي استطاعت
ح��ل مش��كالت ع��دة يعان��ي منه��ا البش��ر ،لك��ن له��ذا الخي��ار جان��ب س��لبي
بالنس��بة للبع��ض ،مث��ل التكلف��ة الباهظ��ة ،كم��ا أنه��ا ال تحم��ي األس��نان
من التس��وس .وعدس��ات األس��نان عبارة عن قشور رقيقة مصنوعة من مواد
خزفي��ة ،يت��م لصقه��ا عل��ى الس��طح الخارج��ي لألس��نان وه��ي تتف��اوت ف��ي
األلوان بما يتالءم مع األسنان.
وتمثل هذه العدس��ات حال بالنس��بة إلى أولئك الذين كسرت أسنانهم،
إذ يمكنه��ا أن تغط��ي م��كان الس��ن المكس��ورة ،ويلجأ إليها آخ��رون لتجميل
أنفسهم فيضعون  8-6قشور للحصول على ابتسامة متناسقة.
وبخ�لاف عدس��ات العي��ون الت��ي يضعه��ا وينزعه��ا الش��خص ،عدس��ات
األس��نان الالصق��ة تصب��ح دائمة عند وضعها وال يمك��ن تبديلها إال بإجراء
طبي ،وفق ما نقل موقع «ويب طب» الطبي.
وتنقس��م ه��ذه العدس��ات إل��ى نوعي��ن ،واح��دة يج��ري صناعتها م��ن مادة
البورسالن وأخرى تصنع من مادة الرانتج.
وتعتب��ر تل��ك المصنوع��ة م��ن البورس�لان خي��ارا أفض��ل ،إذ أنه��ا تق��اوم
البقع والتصبغات أكثر من الراتنج ،وتعكس الضوء بشكل أقرب لألسنان
الطبيعية ،لكن تبقى هناك حاجة إلى مناقشة الطبيب الختيار األنسب.
وتس��تخدم العدس��ات الالصقة لإلنس��ان ،في إخفاء اإلسنان المكسورة أو
ذات الخل��ل م��ن حيث الش��كل ،وتغطية تصبغات ح��ادة ال يمكن معالجتها،
وملء الفراغات بين األسنان.
أم��ا س��لبياتها فه��ي عدي��دة ،إذ أنها تقتض��ي طحن جزء من ميناء الس��ن
وهي خطوة غير قابلة لالس��ترجاع بعد حين ،كما أنها ال تحمي األس��نان
م��ن التس��وس .ويض��اف إل��ى ذل��ك ،أن عدس��ات األس��نان تع��د ح�لا باه��ظ
الثم��ن ،وبالتالي فهي ليس��ت خي��ارا اقتصاديا ،خصوصا إذ عرفنا أن تكلفة
العدسة الخاصة بالسن الواحد قد تصل إلى ألف دوالر.

22حزيران  21 -متوز

اعلن��ت المؤسس��ة البحثي��ة
االيراني��ة لتنمي��ة الصناع��ات
الكيميائي��ة ع��ن انت��اج دواء مض��اد
للس��رطان من مس��تخلص الش��اي
االخض��ر .وقال الباح��ث الدكتور
عب��اس باي��كان العض��و ف��ي الهيئ��ة
االكاديمي��ة به��ذه المؤسس��ة ،ان
هذا المنتج المس��تخلص الجديد
يس��تخدم عب��ر اضافته ال��ى المواد
الغذائية.
واض��اف :ان الالف��ت حول المنتج الجديد هو عدم تس��ببه ألية مضاعفات واضرار
على المريض بفضل منشأه النباتي.
ولف��ت ال��ى ان خط��وات ابتدائية قد اتخ��ذت لالنتاج الصناعي لهذا المس��تخلص
العش��بي ،منوه��ا :ان ش��ركات كبيرة ناش��طة ف��ي انتاج المواد الغذائي��ة قد اعلنت
عن استعدادها لعقد صفقة حول استخدام هذه المضافات الطبية الى منتجاتها.
ونوه الى ان استخدام هذه االنواع من المضافات الجديدة المضادة للسرطان قد
لقيت رواجاً في جميع ارجاء العالم في اآلونة االخيرة.
واش��ار ال��ى ان اس��تخدام مض��ادات االكس��دة الصناعي��ة اح��دى اس��باب االصاب��ة
بالس��رطان ،مؤك��دا عل��ى ض��رورة اس��تبدالها بالطبيعية ف��ي الم��واد الغذائية مثل
الحبوب والفواكه والخضار .ولفت الى ان اوراق الشاي االخضر تعد مصدرا غنيا
لمختلف انواع مضادات االكس��دة الطبيعية اال انها تتآكل اثناء عملية التحول
الى الشاي االسود.

تقنية المعلومات .وتابع قائال :ان جانبا من االجراءات التي
اُنج��زت من��ذ بداي��ة مه��ام الحكوم��ة حت��ى اآلن ترك��ز عل��ى
اس��س االقتصاد المعرفي والذي يش��كل الفضاء االفتراضي
جزءا اساسيا منه.
واردف س��تاري يق��ول :ان اي��ران تمتلك اكبر الش��ركات
الناش��ئة الت��ي تنش��ط ف��ي مج��ال تقني��ة المعلوم��ات عل��ى
الصعي��د االقليم��ي ،مؤك��دا ان ه��ذه المس��يرة العلمي��ة
اسهمت في تعزيز قدرات البالد.

اعلن��ت هيئة المس��ح الجيولوجي األمريكية ،إلى أن
الفلبي��ن ق��د يبتلعه��ا المحي��ط الهادئ بس��بب حدوث
تس��ونامي .وس��تحدث كارث��ة طبيعي��ة ف��ي المحي��ط
بسبب زلزال.
ق��ام العلم��اء بتس��جيل نش��اط زلزال��ي بلغ��ت قوت��ه
أكث��ر من  7نقاط ف��ي اآلونة األخيرة ،حول الفلبين.
يق��ع مرك��ز الزل��زال عل��ى بع��د  193ك��م م��ن مدينة
جن��رال س��انتوس ،ال توج��د معلوم��ات ع��ن الضحاي��ا
بعد ،وفقا لـ «ليغا نوفوستي روسيا».
ويتوق��ع الخب��راء ظه��ور تس��ونامي ف��ي المحي��ط
اله��ادئ .ويس��قط ف��ي الفلبي��ن دائم��ا ع��دد قياس��ي
م��ن الضحاي��ا :فالكارث��ة تس��بب وقوع ع��دد كبير من
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افقياً:

عمودياً

 -1جزيرة مس��تقلة في المتوسط -
 -1مرفأ هام في جنوب فرنسا.
هضبة صحراوية في السعودية.
 -2اظهر  -ملهى.
 -3أعل��ى عاصم��ة ف��ي العال��م -
 -2قبطان -مسرى.
مخبز.
 -3رف من الطيور  -أضواء.
 -4ينافس.
 -4رن  -ازال الخط��أ م��ن الش��يء
 -5مدين��ة لبناني��ة قاعدة محافظة (معكوسة)  -للنداء.
البقاع  -مَلكي (معكوسة).
 -5ش��اعر مص��ري أح��ب الفالحين
 -6بحر  -منع  -أ ِل َف الشخص.
والكادحين.
 -6حرف جر.
 -7شكل  -دولة آسيوية.
 -7سر  -أهلك.
 -8اصيل  -قام باألمر.
 -8ركض  -يصيح.
أدي��ب بغ��دادي اش��تهر
-9
 -9عاصمة تنزانيا.
بكتابة(الفهرست).

كلمة السر من ثمانیة حروف :مرفأ ياباني
اس��بانيا -الكس��ليك -الروش��ة -البرازيل -بيتهوفن -باخ -بانورام��ا -بومبيدو-
بوليس -بيت مري -توبة -تقوى -جونية -حدث -دنكرك -ديدون -ذهب -ذريعة-
زم��ور -زمي��ل -ش��قة -صابري��ن -عرن��دس ع��ز -عواط��ف -قط��ر -قي��س -قواني��ن-
كازاخس��تان -كانتون -كولومبيا -كونغ��و -كاميرا -لمبادا -ميراج -موزار-
معلم -نوادر -هند -هوميروس -وعود -والئم .
حل العدد السابق لكلمة السر :إيطاليا
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:أنجلوس��كي  - 2دج��ال  -وس��ام  - 3م��رن  -أفرس��ت  - 4مابوت��و  -ر ر
 - 5إن  -ماكر  - 6حض  -المس  - 7يفر  -كييف  - 8وجار  -سارع  - 9تركيا.
عمودياً - 1 :آدم ماريوت  - 2نجران  -فجر  - 3جانب  -حراك  - 4ل ل  -ومض -
ري  - 5اتى  - 6سوفوكليس  - 7كسر  -رايات  - 8ياسر  -مفر  - 9متراس  -عد.

