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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6049

محققون إيرانيون يسخرون تقنية النانو لتخصيب الغيوم وإستمطارها
تمك��ن المحقق��ون ف��ي جامع��ة ي��زد م��ن
إنت��اج ذرات الغرافي��ن النانوي��ة واس��تخدامها
لتخصيب الغيوم من أجل االس��تمطار ،حيث
يمك��ن اس��تخدام ه��ذه التقني��ة أيض��ا إلزال��ة
الضباب.
تعان��ي الكثي��ر م��ن البل��دان والمناط��ق ف��ي
العال��م م��ن ظاهرة الجفاف وت��م ابداع بعض
الحل��ول والطرق للتغلب على هذه المش��كلة
مث��ل تحلي��ة المي��اه واخ��رى أن��واع الط��رق
لتصفي��ة المي��اه حي��ث تس��تخدم ف��ي كثي��ر
من بلدان العالم.
وقطع��ت اي��ران بدوره��ا خط��وات ف��ي ه��ذا
المج��ال لتج��اوز ازم��ة المي��اه ،م��ن ضمنه��ا
االس��تمطار أو تخصي��ب الغي��وم عب��ر الطرق
التقليدي��ة كإس��تخدام ذرات يودي��د الفضة
والثلج الجاف (ثنائي أوكسيد الكربون).
وف��ي ه��ذا اإلط��ار أج��رت مراس��لة وكال��ة
مه��ر لألنب��اء مقابل��ة م��ع الباح��ث والعض��و
ف��ي الهيئ��ة الدراس��ية ف��ي معه��د الفيزي��اء
بجامع��ة ي��زد الدكت��ور «محم��د جغتائ��ي»
حي��ث كش��ف ع��ن مخط��ط ه��ذه الجامع��ة
إلس��تخدام تقني��ة النان��و لتخصي��ب الغي��وم
لالستمطار او ازالة الضباب.
وقال جغتائي أن هذه الجامعة تمكنت عبر
حق��ن وتش��تيت ذرات الغرافي��ن النانوي��ة ف��ي
الجو من أجل تخصيب الغيوم.

وأوض��ح ان هن��اك ثالث��ة مقوم��ات اساس��ية
لتش��كيل الغي��وم في الهواء وهط��ول االمطار
وهي الرطوبة والتصاعد وذرات تعمل كنواة
جليدي��ة ليتجم��ع البخ��ار حوله��ا لتصب��ح
ثقيل��ة وتتحول الى قط��رات المطر ،حيث أن
الرطوب��ة والتصاعد في اله��واء هما امران ال
يمكن التحكم فيهما ،خالفا للمقوم االخير.

وأضاف الباحث :تم اس��تخدام تقنية النانو
في هذا المش��روع إليجاد نواة الكريستال في
اله��واء والت��ي ه��ي م��ن ن��وع الغرافين وتش��به
كثي��را ب��ذرات الكريس��تال الجليدي��ة ويت��م
حقنه��ا داخ��ل محي��ط الغي��وم عب��ر صدم��ة
حراري��ة لتعم��ل عل��ى تكثي��ف الغيم��ة كم��ا
تعمل ذرات الكريستال الجليدية.

اسباب فقدان السمع حسب نوعه وأبرزها تراكم الشمع والضوضاء
فق��دان الس��مع م��ن المش��اكل الش��ائعة بي��ن كثي��ر م��ن
الن��اس ،عندم��ا تك��ون غي��ر ق��ادر عل��ى س��ماع الص��وت جزئياً
أو كلي �اً ف��ي إح��دى األذني��ن أو كلتيهم��ا ،ع��اد ًة م��ا يحدث
فقدان الس��مع بش��كل منتظم بم��رور الوقت ،ووفق �اً للمعهد
األمريكي للصمم واضطرابات التواصل األخرى ()NIDCD
حوال��ى  ٪25م��ن الذين تتراوح أعمارهم بين  65و  74يعانون
من ضعف السمع ،بحسب ما ذكر موقع «.»Health line
كيف تعمل حاسة السمع
األج��زاء الثالث��ة الرئيس��ية ل�لأذن ه��ي األذن الخارجي��ة
واألذن الوس��طى واألذن الداخلي��ة ،يب��دأ الس��مع عندم��ا
تم��ر الموج��ات الصوتي��ة عب��ر األذن الخارجي��ة إل��ى طبل��ة
األذن ،وه��ي قطع��ة رقيق��ة من الجل��د بي��ن األذن الخارجية
والوسطى ،عندما تصل الموجات الصوتية إلى طبلة األذن،
تهتز طبلة األذن.
وتس��مى العظ��ام الثالثة ف��ي األذن الوس��طى بالعظميات،
وتش��مل المطرق��ة والس��ندان وال� ِ�ركاب ،تعم��ل طبلة األذن
والقلوي��ات مع �اً لزي��ادة االهت��زازات أثن��اء انتق��ال الموجات
الصوتية إلى األذن الداخلية.
عندم��ا تص��ل الموج��ات الصوتي��ة إل��ى األذن الداخلي��ة،
فإنه��ا تنتق��ل عب��ر س��وائل القوقعة ،و قوقع��ة األذن هي بنية
على شكل الحلزون في األذن الداخلية ،في القوقعة ،هناك
خالي��ا عصبي��ة مع آالف من الش��عرات المصغ��رة المرتبطة
بها ،تس��اعد هذه الش��عرات على تحويل اهتزازات الموجات
الصوتي��ة إل��ى إش��ارات كهربائي��ة تنتق��ل إل��ى الدم��اغ،
يفس��ر دماغ��ك هذه اإلش��ارات الكهربائية كص��وت ،تخلق
االهت��زازات الصوتية المختلف��ة تفاعالت مختلفة في هذه
الشعرات الصغيرة ،مما يشير إلى أصوات مختلفة لعقلك.
أف��ادت جمعية الس��مع والنط��ق األمريكية ( )ASHAبوجود
ثالثة أنواع أساس��ية من فقدان الس��مع ،كل منها ناتج عن
عوامل أساس��ية مختلفة ،األس��باب الثالثة األكثر ش��يوعا
لفقدان السمع هي فقدان السمع التوصيلي ،فقدان السمع
الحسي العصبي ( ،)SNHLوفقدان السمع المختلط.
فقدان السمع التوصيلي
يحدث فقدان السمع التوصيلي عندما ال تكون األصوات
ق��ادرة عل��ى االنتق��ال م��ن األذن الخارجي��ة إلى طبل��ة األذن
وعظام األذن الوس��طى ،عندما يحدث هذا النوع من فقدان
السمع ،قد تجد صعوبة في سماع أصوات ناعمة أو مكتومة.
وال يح��دث فق��دان الس��مع التوصيل��ي بش��كل دائ��م ،حيث

اذا وج��دت ش��كوكا أو ظنونا غير مؤكدة
ف��ي حيات��ك ،فه��ذا ه��و الوق��ت المناس��ب أن
تطمئن نفسك وتتخلص منها مما يوفر لك
بني��ة وإط��ار عمل أكثر اس��تقراراً .في الغالب،
ل��ن تتص��ادم بالكثي��ر م��ن العوائ��ق ف��ي الوق��ت
الحال��ي ،وس��وف يظه��ر اآلخري��ن احترامه��م
وتقديرهم ألرائك .نتيجة األمور التي س��وف
تحسمها في هذه المرحلة ستساعدك.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

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.

األسد

 22متوز  21 -آب

على الرغم من أن كل شيء كان يسير
بسالس��ة من قبل ،يقف ش��يء أو شخص ما
ف��ي طريق��ك اآلن .حدد مق��دار القوة التي
تحتاجه��ا للتغل��ب على هذه العقب��ات أو ما
إذا كان م��ن األفض��ل تجاهله��ا ببس��اطة.
اآلن يج��ب أن تس��تخدم قوت��ك بحكم��ة؛
ال تس��مح لنفس��ك ب��أن تتعط��ل أو تتحول
بسبب موضوعات صغيرة.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

م��ع طاقت��ك وحماس��ك اللذي��ن
اكتش��فتهما حديث �اً ،الوق��ت اآلن جي��د للب��دء
في اكتشاف فرص جديدة قد تؤدي إلى تجارب
مثي��رة ال ُتنس��ى .لكن توخ الح��ذر حتى ال تدخل
في مش��روعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك.
إذا حدث ذلك ،فس��وف تواجه الكثير من المهام
غير التامة التي قد تصبح التزاماً عليك.ابحث
عن خط وسط بين االسترخاء والنشاط.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

مهارات��ك التنظيمي��ة مطلوب��ة ف��ي العمل
الي��وم ،ويمكنك جمع أف��كار زمالئك وبالتالي
تتف��وق .ق��د يك��ون لذل��ك تأثي��راً إيجابي �اً على
ثقتك بذاتك ،كما س��وف يالحظ األصدقاء
أيض �اً النزع��ة المتناغمة فيك حيث أنك قادر
على جمع الشخصيات المختلفة معاً .بما أنك
تشعر بحالتك الجيدة ،ال تنسى أن تعمل على
تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

صحت��ك الجس��دية والعقلي��ة ف��ي
أحس��ن أحواله��ا ،ف�لا ت��دع اللحظ��ة تم��ر
دون أن تس��عى وراء أف��كارك .س��وف تكس��ب
المؤيدين الذين يش��اركوك في األهداف
ويمكنه��م المض��ي قدم �اً كفري��ق .هك��ذا
تس��تطيع العم��ل الي��وم بطريق��ة جي��دة
وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية
إلى أهدافك.

«ثورة جينية» تبشر بإنقاذ حياة نصف مليون شخص

أنت حازم وقادر أخيراً على تنفيذ رغباتك
الت��ي احتفظ��ت بها س��راً لمدة طويلة .س��وف
تنج��ح إذا اس��تجمعت الش��جاعة الكافي��ة
لتحوي��ل أف��كارك إل��ى أفع��ال ،وعندئ��ذ،
يمكن��ك تش��كيل حيات��ك بص��ورة أكث��ر
إيجابية على المدى البعيد .س��وف يدعمك
األش��خاص األق��رب ل��ك ،ولك��ن ال تغفل عن
أهدافك وتحلى بالمثابرة دائماً.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

ف��ي الغال��ب ل��ن تصادف��ك أي��ة عقب��ات
من اآلخرين ،وس��وف تتعرف على أش��خاص
جدد بس��رعة وبأقل مجهود .إذا اس��تخدمت
ه��ذه المعرف��ة ،فس��وف تتحق��ق الصداق��ات
المجدي��ة عل��ى الم��دى البعي��د .الي��وم يبدو
أن��ه لي��س هناك مش��كلة ال تس��تطيع حلها،
وتس��مح ل��ك حالت��ك المزاجي��ة الجي��دة
وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

س��وف تتع��رض للكثير م��ن األس��ئلة اليوم،
وس��وف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن
تحاف��ظ على الس�لام في موضوعات حساس��ة.
لكن ال تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة
الموضوع��ة في��ك ،وإال فإن��ك س��وف تس��يء
اس��تخدام ه��ذه الصراح��ة الت��ي تراه��ا فيم��ن
حول��ك ف��ي أغ��راض أناني��ة .اس��تخدم نفوذك
في مساعدة اآلخرين ،فربما تكسب قلبا آخر.

تتج��ه الهيئات الصحية في بريطانيا،
إل��ى القي��ام بفح��وص جيني��ة لكاف��ة
األطف��ال المصابين بالس��رطان والكبار
الذي��ن يعان��ون أمراض��ا صعب��ة ،ف��ي
مس��عى إل��ى إنق��اذ حي��اة نص��ف ملي��ون
شخص خالل عقد من الزمن.
وبحسب ما نقلت صحيفة «تلغراف»،
ف��إن برنام��ج «الث��ورة الجيني��ة» ال��ذي
أعلنت��ه الهيئ��ة الوطني��ة العمومي��ة
للصحة ببريطاني��ا ،والذي يعتمد على
فحوص��ات الحمض النووي ،يطمح إلى
رف��ع أم��د الحياة وس��ط المرضى الذين
يكابدون األمراض المستعصية.
وتس��اعد هذه الفحوص الجينية على
تقدي��م ع�لاج دقي��ق ف��ي إطار م��ا يعرف
بـ«الط��ب الش��خصي» Personalized
 medicineال��ذي يس��عى إل��ى خف��ض
األع��راض الجانبية وتحقيق أكبر قدر
ممك��ن من النجاعة .وتقوم فكرة العالج
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الش��خصي عل��ى تفصي��ل الع�لاج عل��ى
مق��اس المري��ض ،واس��تنادا إل��ى وضعه
وتركيبت��ه الوراثي��ة وم��ا يحتاج��ه م��ن
جرعات دواء.
وبحلول نهاية العام الحالي ،سيخضع
كل طف��ل مصاب بالس��رطان لفحوص
خاصة حتى يحصل على عالج شخصي
يراع��ي خصوصي��ة جس��مه ويرف��ع م��ن
احتمال التماثل للشفاء.
وف��ي المنح��ى نفس��ه ،سيس��تفيد
األش��خاص البالغ��ون من ه��ذه الفحوص
إذا كان��وا مصابي��ن بس��رطانات مث��ل
الثدي والبروستات ،فضال عن المعرضين
بش��دة لإلصابة بنوبات القل��ب والجلطة.
ويرجح مسؤولو خدمة الصحة العمومية
ف��ي بريطاني��ا ،أن يس��اعد ه��ذا البرنام��ج
ال��ذي تص��ل تكلفت��ه إل��ى  20ملي��ار جنيه
أس��ترليني عل��ى إنق��اذ حي��اة  487أل��ف
شخص بحلول العام .2028
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

وج��ه طاقات��ك بالدرج��ة األول��ى باتج��اه
تطوي��ر م��واردك الداخلي��ة ،حت��ى تتجن��ب ق��در
اإلمكان نوبات الغضب وتبادل األلفاظ العدوانية
والبذيئ��ة وأيض �اً أي مواجه��ات ق��د تتط��ور إل��ى
اس��تخدام العن��ف البدن��ي ،ألن ه��ذا الس��لوك لن
يرجع عليك بأي منفعة .إذا تمكنت من تركيز
هذه القوة والطاقة في تطوير مواردك الداخلية،
فسوف تقوم بأكبر خطوة إلى األمام.

الي��وم ال تب��دو ق��ادراً عل��ى إنج��از أي ش��يء،
ولك��ن ال ت��دع ذل��ك يرجعك كثي��راً للخلف.
إذا اس��تمريت في العمل بثبات ،س��وف تكتش��ف
النجاح مرة أخرى .الوضع مش��ابه في حياتك
الخاص��ة ،م��ع ش��ريك حيات��ك وأيض �اً م��ع
األصدق��اء .ابح��ث ع��ن الحل��ول للتناقض��ات
وس��وء التفاه��م م��ن خ�لال التواص��ل اله��ادف.
يشكل التوتر خطراً على صحتك.

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني
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مايدلل على قوة نظامنا التعليمي.
واض��اف :ان تقدمن��ا الصناع��ي
والعس��كري يع��ود الفض��ل في��ه بش��كل
رئيس��ي ال��ى خريج��ي جامعاتن��ا حي��ث
حازت ايران على تقدم الفت في مجاالت
تصني��ع االقم��ار الصناعي��ة والصواري��خ
والصناعات المعقدة االخرى.
وتاب��ع :ان اي��ران له��ا الي��د الطول��ى
ف��ي التق��دم والتنمية بمج��االت النفط
والبتروكيمياوي��ات والعلوم االنس��انية
والزراعة.
واعتب��ر ان اي��ران تتنافس م��ع البلدان
المتقدمة ف��ي العالم على صعد العلوم
والتكنولوجيا.

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
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 ق��ررت تجاهلها بكل بس��اطة .قد
تكون بحاجة إلى تأكيد ذاتك.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

تب��وأت الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة المرتب��ة االول��ى عالمي��ا ف��ي
النم��و العلمي كما حازت على المرتبة
االول��ى ف��ي االنت��اج المعرف��ي ببع��ض
الف��روع العلمي��ة وف��ق تصري��ح مس��اعد
وزي��ر العل��وم ف��ي الش��ؤون التعليمي��ة
مجتبى شريعتي نياسر.
وقال شريعتي نياسر ،في تصريح ادلى
ب��ه خ�لال مؤتم��ر صحفي ي��وم االثنين،
ان��ه ف��ي بداية انتصار الثورة االس�لامية
كان��ت الحاجة تدعو الى ايفاد طلبتنا
الى الخارج في مختلف الفروع العلمية
اال ان عدد الطلبة االيرانيين الموفدين
ال��ى الخ��ارج ب��ات ضئي�لا للغاي��ة وه��و

أب��دى علم��اء هن��ود ،ش��كوكا ف��ي نظريات علمي��ة كبرى
ق��ال بها ألبرت إنش��تاين وإس��حاق نيوتن ،وأث��ارت هذه اآلراء
الغريب��ة ج��دال خ�لال مؤتم��ر أكاديم��ي ضخ��م حض��ره
رئي��س وزراء الب�لاد ،نارين��درا م��ودي .وبحس��ب م��ا نقل��ت
«ب��ي بي س��ي» ،ف��إن العلماء الهنود كان��وا يتحدثون خالل
الكونغ��رس العلم��ي الس��نوي ،قائلي��ن إن الهن��دوس كان��وا
س��باقين إل��ى بح��وث الخالي��ا الجذعية قبل آالف الس��نين.
وتحظ��ى نظري��ات ديني��ة م��ن الهندوس��ية بمكان��ة ب��ارزة في
المؤتم��ر العلم��ي الهن��دي ،ويق��ول متابع��ون ،إن حضوره��ا
خالل الدورة الحالية فاق التوقعات.
وق��ال نائ��ب مستش��ار في جامع��ة أن��درا ،ناجيش��وار راو ،إن
مل��كا للش��ياطين في ملحم��ة «رامايانا» الهندوس��ية ،كان
عن��ده  24نوع��ا م��ن الطائرات فضال عن من م��دارج الهبوط
فيم��ا ب��ات يع��رف حاليا بـ��سريالنكا .في غض��ون ذلك ،قال
عال��م آخ��ر من جامعة بوالية تامي��ل نودو ،جنوبي البالد ،إن
إنشتاين ونيوتن كانا على خطأ ،وأضاف الدكتور كيجي
كريشان ،أن نيوتن فشل في فهم قوى الجاذبية ،أما نظرية
إنش��تاين فكانت خاطئة بحس��ب قوله .ولم تسلم هذه اآلراء
المثي��رة م��ن االنتقاد ،إذ أعربت جمعي��ة الكونغرس العلمي
الهندي عن قلقها إزاء قيام أشخاص مسؤولين بترويج آراء
من هذا القبيل حتى وإن كانوا يؤمنون بنصوص دينية.
وف��ي الع��ام الماض��ي ،قال وزي��ر التعلي��م ،س��تيابال ،خالل
حفل لتخرج المهندس��ين ،إن الطائرات أش��ير إليها أول مرة
في الملحمة الهندية القديمة «رامانايا».
أم��ا م��ودي فق��ال خالل لقاء م��ع األطباء ،س��نة  ،2014بأن
اإلله الهندوسي غانيشا ،الذي يضم رأس فيل وجسد إنسان،
دليل على وجود جراحة تجميلية في الهند القديمة.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
امليزان

ایران تتبوأ املرتبة االولى عامليا في النمو العلمي

ازالة الضباب عبر ذرات الغرافين
ولف��ت جغتائ��ي ال��ى أن��ه يمك��ن اس��تخدام
ذرات الغرافين التي تعمل كنواة الكريستال
الجلي��دي إلزالة الضباب نظرا لقابليتها في
تشتيت الغيوم.
وف��ي اش��ارة الى مجاالت اس��تخدام التقنية
المذك��ورة الزال��ة الضب��اب ق��ال جغتائ��ي أن
هناك عدة مطارات في ايران كمطار مشهد
واردبي��ل وهم��دان تعاني من مش��كلة الضباب
الب��ارد ،فض�لا ع��ن وج��ود أكث��ر م��ن 285
منعطف��ا جبليا يتش��كل فيه��ا ضباب كثيف
م��ا ي��ؤدي الى الكثي��ر من حوادث الس��ير عند
موس��م الب��رودة ،حي��ث يمك��ن رف��ع مش��كلة
الضباب فيهما عبر استخدام هذه التقنية.
وق��ال العض��و في الهيئة الدراس��ية بجامعة
ي��زد أن��ه ق��د خاض��ت ال��ذرات النانوي��ة
المذك��ورة إلختب��ار ف��ي الجو وتم��ت بنجاح
ول��م يك��ن له��ا اية آثار س��لبية عل��ى البيئة بل
أن تأثيره��ا ك��ذرات الكريس��تال الجليدي��ة
كانت ايجابية.
وفي الختام أش��ار الى أنه لم يتم اس��تخدام
ه��ذه التقني��ة لإلس��تمطار وتخصي��ب الغيوم
ف��ي داخ��ل الب�لاد م��ن قب��ل ،كم��ا أن الم��واد
التي تستخدم إلنتاج ذرات الغرافين النانوية
تتوف��ر م��ن داخ��ل الب�لاد وإنه��ا منخفض��ة
التكلفة.
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وتنافس البلدان املتقدمة في العلوم والتكنولوجيا

علماء هنود «يشككون» بنظريات
إنشتاين ونيوتن

يمكن عالجه بالتدخل الطبي ،ويش��مل العالج بالمضادات
الحيوي��ة أو التدخ�لات الجراحي��ة ،مث��ل غرس��ة القوقع��ة
الصناعي��ة ،وغرس��ة القوقع��ة ه��ي عبارة عن آل��ة كهربائية
صغيرة توضع تحت جلدك خلف األذن ،ويترجم االهتزازات
الصوتية إلى إشارات كهربائية يمكن أن يفسرها دماغك
كصوت ذي معنى.
وفق��دان الس��مع التوصيل��ي يمك��ن أن يك��ون نتيج��ة:
التهابات األذن ،الحساسية،أذن السباح ،تراكم شمع األذن.
إن أي جس��م غري��ب أصب��ح عالق �اً ف��ي األذن ،أو أورام �اً
حميدة ،أو تندب قناة األذن بسبب العدوى المتكررة ،كلها
أسباب محتملة لفقدان السمع التوصيلي.
فقدان السمع الحسي العصبي ()SNHL
يح��دث فق��دان الس��مع الحس��ي العصب��ي  SNHLعندم��ا
يك��ون هن��اك تل��ف ف��ي هي��اكل األذن الداخلي��ة أو ف��ي
المس��ارات العصبي��ة إلى الدم��اغ ،وعادة ما يك��ون هذا النوع
من فقدان السمع بشكل دائم ،ويبدو الصوت غير واضح.
يمك��ن أن ينت��ج فق��دان الس��مع الحس��ي العصب��ي ع��ن:
العيوب الخلقية التي تغير بنية األذن ،الش��يخوخة ،العمل
في ضوضاء عالية ،صدمة على الرأس أو الجمجمة ،مرض
ميني��ر ،وه��و اضط��راب ف��ي األذن الداخلي��ة يمك��ن أن يؤث��ر
على السمع والتوازن ،الورم العصبي السمعي ،وهو ورم غير
سرطاني ينمو على العصب الذي يشير إلى األذن في الدماغ
ويسمى «العصب السمعي القوقعي الدهليزي»،العدوى.
يمك��ن أن تتس��بب الع��دوى ف��ي تل��ف أعص��اب األذن وت��ؤدي
إلى فقدان الس��مع العصبي الحس��ي مث��ل :أمراض الحصبة،
الته��اب الس��حايا ،الن��كاف ،الحمى القرمزي��ة ،بعض األدوية،
التي تس��مى باألدوية الس��امة لألذن  ،ووفقاً لجمعية الس��مع
األمريكي��ة ،هن��اك أكثر من  200من األدوية التي ال تس��تلزم
وصفة طبية والتي قد تسبب فقدان السمع ،ومن هذه األدوية
أدوية عالج السرطان أو أمراض القلب أو أي عدوى خطيرة.
فقدان السمع المختلط
فق��دان الس��مع المختلط قد يحدث أيض �اً عندما يحدث
فقدان السمع التوصيلي والعصبي في نفس الوقت.فقدان
الس��مع ال��ذي يتداخ��ل م��ع أنش��طتك اليومي��ة .فق��دان
الس��مع ال��ذي يصبح أس��وأ أو ال يزول .فقدان الس��مع أس��وأ
في أذن واحدة.
فقدان الس��مع المفاجئ .فقدان الس��مع الش��ديد .ألم في
األذن ومشاكل في السمع .الصداع .خدر وضعف.
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افقياً:

عمودياً

 -1أمي��رة عربي��ة نس��جت حولها
سيرة من أطول السير العربية.
 -2ضمير.
 -3غابة  -ظلمة.
 -4ناضج  -للتفسير.
 -5ف��راش (معكوس��ة)  -أرس��ل
وفدا.
 -6بس��ط  -أمض��ى اللي��ل ف��ي
مكان  -عشب يابس.
 -7تعلق.
 -8تجاوز  -يتذمر.
 -9غرفة المالحين في السفينة
 -يقصد.

 -1ش��اعر أم��وي أكث��ر ش��عره
تشبيب وبكاء اطالل.
 -2مكافاة  -مقبض  -اكتمل.
 -3إجراء  -ضد أول.
 -4متش��ابهان  -م��ن عواص��م
اليونان القديمة.
 -5عاصمة أوروبية  -جاء.
 -6يلوم.
 -7بستان معشوشب  -وحل.
 -8قبل  -عاصفة بحرية.
 -9ممثل مصري قدير.

كلمة السر من خمسة حروف :عاصمة أوروبية
أوتار -أنغوال -أناناس -أبواق -اليمن -أومتاتا -البرازيل -باريس -بارغواي-
ب��راغ -بالتي��ن -بانك��وك -تايس��ون -تايالن��د -ثقة -ث��وب -جاكلي��ن -جندل-
خواط��ر -خلي��ط -داليدا -ديس��م -دونيت��ز -رونالدو -رينغ��و -روزاريو -زيلندا-
شوق -شص -صولجان -صحافة -صك -طرائف -طبيعيات -طرب -ظهور-
عز -غذاء -فوج -فرنسا -كناريس -لبنان -مالط -وسطأآ.
حل العدد السابق لكلمة السر :بشامون
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:سمير اميس  - 2تعب  -بوالق  - 3حالق  -زيلع  - 4ام درمان - 5
ري  -سد  - 6يم  -شربور  - 7بسط  -ميدان  - 8إرهاق  -دس  - 9برقان  -رقي.
عمودياً - 1 :س��نحاريب  - 2معلم  -مس��ار  - 3يبادر  -طرق  - 4قريش  -ها
 - 5أب  -رمان  - 6موزامبيق  - 7يلين  -ود  - 8سأل  -سرادق  - 9قعود  -نسي .

