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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6183

علوم واجتماعيات

« »5فوائد للفطر ..تكافح األمراض وتحسن املناعة

يقب��ل كثي��رون عل��ى تن��اول
الفط��ر ،وإضافت��ه ألطباقه��م
المختلف��ة لمنحه��ا مذاق��ا ممي��زا،
دون أن يدرك��وا أن له��ذا الن��وع م��ن
الخضروات فوائد صحية عظيمة.
ويع��د الفط��ر م��ن المكون��ات
األساسية في عدد من األغذية مثل

البيت��زا و(ساندويتش��ات) البرغ��ر،
إل��ى جان��ب حس��اء الفط��ر الش��هير،
ليمث��ل مذاق��ه الش��هي مي��زة أخ��رى
إلى جانب فوائده الصحية العديدة،
ومنها:
الوقاية من السرطان
يحت��وي الفط��ر عل��ى نس��بة

العلماء يوقظون كائنات حية
مجمدة منذ  40ألف عام
أيقظ العلماء ديدانا قديمة مجمدة تحت الجليد
ف��ي القط��ب الش��مالي من��ذ أكثر م��ن  40ألف ع��ام ،ما
يثي��ر إمكاني��ة ع��ودة األن��واع الميت��ة أو المنقرض��ة إل��ى
الحياة .وعثر على الديدان األس��طوانية أو كما تعرف
بالخيطيات ،مدفونة في التربة الصقيعية الس��يبيرية،
وهي المخلوقات األكثر تعقيدا التي يتم إحياؤها بعد
تجميد عميق طويل األمد.
وأعي��د إحي��اء الخيطيات التي يبل��غ طولها نصف
ملليمت��ر مع رأس ودم��اغ وجهاز عصبي ،على يد عالمة
األحي��اء الدقيق��ة تاتيان��ا فيشنيفتس��كايا بجامع��ة
تينيس��ي بالوالي��ات المتح��دة .وق��درت تاتيان��ا أن يكون
عم��ر ال��دودة الواح��دة  41أل��ف ع��ام ،وه��ي أق��دم كائ��ن
حت��ى اآلن .وم��ن المع��روف أن دي��دان الخيطي��ات قادرة
عل��ى تحم��ل البيئ��ات القاس��ية ،حي��ث يمكنه��ا تعلي��ق
حركته��ا وإنم��اء طبق��ة واقي��ة تحميه��ا م��ن درج��ات
الحرارة المنخفضة والظروف الصعبة.
وق��ال خبي��ر الديدان األس��طوانية ،غيتان بورغوني
من معهد  Extreme Life Isyensyaفي بلجيكا ،والذي
ل��م يش��ارك ف��ي الدراس��ة ،إن الخيطي��ات مجه��زة جيدا
للبق��اء عل��ى قي��د الحياة من��ذ آالف الس��نين من خالل
حبسها في التربة الصقيعية.

عالية من مضادات األكسدة ،كما
ه��ي الحال في بع��ض أنواع الخضار
مث��ل الج��زر والكوس��ا والفاصولي��ا
الخضراء وغيرها.
وتعم��ل مض��ادات األكس��دة
على التخلص من (الجذور الحرة)،
وه��ي ن��وع م��ن الم��واد الكيميائي��ة

الت��ي يمك��ن أن تض��ر بخاليا جس��م
اإلنس��ان ،وتزي��د من خط��ر اإلصابة
بالس��رطان ،وف��ق م��ا ذك��ر موق��ع
(ميديكال نيوز توداي) الطبي.
كذل��ك يحت��وي الفط��ر على
(الس��يلينيوم) ،غي��ر الموج��ود ف��ي
معظ��م الفواك��ه والخض��روات،
وال��ذي يلع��ب دورا ف��ي وظيفة إنزيم
الكب��د ،ليس��اعد عل��ى إزال��ة بع��ض
العناص��ر الموج��ودة ف��ي الجس��م
والت��ي ق��د تكون مس��ببة للس��رطان،
كم��ا يع��رف ع��ن الس��يلينيوم
مقاومت��ه لاللتهاب��ات والتقليل من
معدالت نمو األورام.
خفض السكر
أظهرت الدراسات أن األشخاص
المصابي��ن بداء الس��كري من النوع
 ،1الذي��ن يتناول��ون وجب��ات تحتوي
عل��ى نس��بة عالي��ة م��ن األلي��اف،
لديه��م مس��تويات منخفض��ة م��ن
الغلوكوز في الدم.
لألش��خاص
وبالنس��بة
المصابي��ن بداء الس��كري من النوع
 ،2ف��إن األلي��اف تس��اعدهم عل��ى
تحس��ين مستويات الس��كر في الدم،
وتخفيض مستوى الدهون.
ويتمي��ز الفطر بغن��اه باأللياف
الت��ي تفيد الجه��از الهضمي وتقلل

العلماء يكشفون سر طول العمر

اجلوزاء

 12مايو  02 -يونيو
عائلت��ك ه��ي الش��يء األكث��ر أهمي��ة
بالنس��بة ل��ك .الي��وم ،ق��د تش��عر بالعصبي��ة
تج��اه بع��ض المش��اكل المالية الت��ي تواجه
عائلت��ك ،س��يكون ذل��ك بمثاب��ة اختب��ار
لم��دى اهتمام��ك بأس��رتك ،حاف��ظ عل��ى
انفعاالت��ك وح��اول إدارة البيئ��ة ف��ي المن��زل
بش��كل منظم أكثر .س��وف تستقر األمور في
أقرب وقت إذا بقيت هادئاً.

األسد

 32يوليو  22 -أغسطس

اليوم تش��عر باإلرهاق بس��بب ضغط العمل والمش��كالت
الت��ي تواجه��ك لك��ن أخالقيات��ك ف��ي العم��ل وعزيمت��ك
ستس��اعدك عل��ى ح��ل ه��ذه القضاي��ا ،أن��ت كري��م ج��داً
وتح��ب مس��اعدة اآلخرين لكن ال تتج��اوز حدودك الخاصة
وتجع��ل له��م األولوي��ة عل��ى حس��اب نفس��ك ،ارت��دي اللون
األزرق لجذب الحظ  .ترتبط المكاس��ب مباش��رة بجهودك
وس��تجني الكثي��ر م��ن الم��ال ،س��تجد أن عمل��ك المتق��ن
يؤدي إلى مكافأة إنتاجية ،لذا اعرض إمكانياتك اليوم.

العذراء

 42أغسطس  32 -سبتمبر

الي��وم س��وف تنج��ذب إلى مس��ار إبداع��ي .مثل
قض��اء بعض الوق��ت في عالم الفنون المس��رحية
تتقب��ل ذل��ك بحم��اس وتعب��ر عن��ه باس��تمتاع
ورغب��ة كم��ا يجعل��ك تس��رح ف��ي خيال��ك .ضع
خط��ة مناس��بة ألهداف��ك وكي��ف ترغ��ب ف��ي
تحقيقه��ا .اب��ذل جه��وداً أكثر وح��اول أن تتعاون
م��ع األش��خاص األكث��ر خب��رة ربم��ا يك��ون ذلك
سبيل لنجاحك .

العقرب

 42أكتوبر  22 -نوفمبر

أنت في غاية الحساس��ية عندما تصاب بأذى .تش��عر
بخوف هائل من الفش��ل وغيرة تجاه عملك .عائلتك
ه��ي قوت��ك وتري��د أن تث��ق به��ا ألنه��ا تفه��م طبيعت��ك
الش��ديدة والعنيدة .اليوم تش��عر بأن مسيرتك الحالية
راك��دة بالنس��بة ل��ك .كون��ك طموح �اً ألن��ك أن��ك
ق��ادر عل��ى األداء بش��كل أفض��ل عندم��ا تعم��ل بش��كل
مس��تقل .إذا كن��ت تعمل في مجال األعم��ال التجارية،
فقد تحصل على السفر اليوم.

القوس

 32نوفمبر  22 -ديسمبر

أنت تتجه نحو األفق ،لتكتشف شيئاً
جديداً ،عندما تريد التخلي عن األفكار
الدرامية غي��ر الضرورية ألنها تزعجك
وتش��عرك بالقلق ،ح��اول تنظيم أفكارك
أكثر وستنجح بالتأكيد ،اتخاذ بعض
المسؤوليات اإلضافية من شأنه أن يعزز
آفاق��ك المالية .يج��ب عليك الحفاظ
على مصالحك على المدى الطويل.

إيران تحقق االكتفاء الذاتي في إنتاج لقاحات جديدة
نج��ح خب��راء إيراني��ون ف��ي إنت��اج
لقاح��ي العق��رب األصف��ر والمص��ل المض��اد
ل��داء الكل��ب .وف��ي ه��ذا الص��دد ق��ال المدي��ر
التنفي��ذي للش��ركة المعرفي��ة المنتج��ة
للقاحات المذكورة أمير خاني إن المنتجين
الجديدي��ن كان��ا يس��توردان س��ابقاّ ل��ذا فان
انتاجهما يساعد في توفير العملة االجنبية،
الفتاّ إلى أن تقنية إنتاجهما محلية تماماً.
وأض��اف أن��ه م��ن أج��ل زرع الخالي��ا
الجذعي��ة كن��ا بحاجة الى اس��تيراد أمصال
معين��ة ل��م تك��ن تقنياته��ا متوف��رة ف��ي البالد
إال أنن��ا توصلن��ا مؤخ��را ال��ى إنت��اج مصلي��ن
جديدي��ن للخي��ول واالران��ب ،منوه �اً إل��ى
أنه��ا ذات مواصف��ات قياس��ية عالي��ة ال تق��ل
كف��اءة ع��ن مثيالته��ا األجنبي��ة فض�لا ع��ن
رخ��ص أس��عارها .وأش��ار إل��ى أن اإلنج��از جاء
بدع��م كلي��ة الصيدل��ة بجامع��ة كرم��ان/
جن��وب ش��رق /للعل��وم الطبي��ة حي��ث أنفقت
 7ملي��ارات ري��ال (الدوالر األميركي يس��اوي
42000ري��ال) .وتاب��ع :إن إنت��اج االمص��ال
المذكورة اس��تغرق  9شهور ،الفتاً إلى إزاحة
الستار قريبا عن إنجازين جديدين يستوردان
حالي �اً من الهند وفرنس��ا .وأوضح أن المصل

أن��ت ال تص��اب باإلحب��اط بس��هولة لك��ن
الي��وم س��وف تش��عر فج��أة وكأن األم��ور خ��ارج
س��يطرتك .ن��ادراً م��ا تظه��ر غضب��ك وس��وف
تستوعب األمر بأكمله وتحاول التفكير في حل،
ق��د تش��عر حتى بالضعف الجس��دي الي��وم وترغب
في الراحة.اإلجراءات التي تتخذها اليوم س��تكون
ناجحة وس��وف تس��فر جه��ودك عن تحقي��ق نتائج
سريعة نسبياً.

الدلو

 12يناير  91 -فبراير

عندم��ا تب��دأ بالتش��ديد عل��ى أي ش��يء،
تذهب إلى نوع من السبات لذلك قم بإعادة
تنش��يط نفس��ك بإيج��اد ح��ل أو التصال��ح
م��ع المش��كلة .ح��اول مناقش��ة المش��كلة
م��ع ش��خص تث��ق ب��ه .عل��ى الرغ��م م��ن أنك
مس��تقل ف��ي تفكيرك ،إال أن��ك قد تعجبك
بع��ض النصائ��ح أو اآلراء لآلخري��ن ،ارت��داء
اللون األزرق لجذب الحظ الجيد اليوم.

احلوت

 02فبراير  12 -مارس

أنت عاطفي وحس��اس مس��تعد دائماً لمس��اعدة
أصدقائ��ك وعائلت��ك ،رحي��م ومتعاط��ف ه��ي
نقاط��ك القوي��ة .ولك��ن ال تس��تنزف نفس��ك
عاطفي��ا بينم��ا تس��اعد اآلخري��ن .الي��وم س��وف
ترك��ز عل��ى منزل��ك وتش��عر بالرغب��ة ف��ي إع��ادة
تصميم��ه ،الي��وم مناس��ب للتغيي��ر ،ض��ع خط��ة
للبدء واستش��ر مهندس معماري محترف ال تنفق
نقودك على أشياء غير ضرورية

المضاد لس��م العق��رب األصفر بإمكانه عالج
المتعرضين للس��عات العق��ارب التي تتواجد
في محافظة خوزس��تان /جن��وب غرب إيران/
بكثرة وخاصة في فصل الصيف.
وف��ي س��ياق متص��ل ق��ال عمي��د كلي��ة
الصيدل��ة بجامع��ة كرم��ان ف��ي تصري��ح
أدل��ى ب��ه لمراس��ل وكال��ة (ف��ارس) إن دعمنا
للش��ركة المذك��ورة ج��اء نتيج��ة ثقتن��ا
بالخبراء اإليرانيين لذلك وفرنا لهم جميع
حاجاته��م وف��ي المقاب��ل أنتج��وا المصلي��ن
أس��رع م��ن الوق��ت المح��دد .وخل��ص إل��ى أن
جامع��ة كرمان س��تواصل دعمها للدراس��ات
الت��ي ته��دف إل��ى س��د حاج��ات الب�لاد ف��ي
مختلف الحقول والمجاالت.

مختصون إيرانيون ينتجون ضمادات حيوية من غشاء الجنني
نج��ح مختص��ون إيراني��ون ف��ي إنت��اج
ضمادات حيوية من غش��اء الجنين تستخدم
في عالج الجروح العميقة.
وثم��ة غش��اء رقي��ق للغاية ف��ي بطن األم
يحي��ط بالجنين أثناء نم��وه حيث ال يتعدى
س��مكه مليمت��راً واح��داً ول��ه خ��واص طبي��ة
عدي��دة جعلته عنصراً رئيس��ياً لع�لاج الكثير
من األمراض واإلصابات كالجروح المزمنة
وع�لاج أم��راض العي��ن واألوعي��ة الدموي��ة
وغيرها.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن الم��ادة المذك��ورة
تحم��ل خواص �اً مفي��دة كثي��رة إال أن��ه كان
يتم التخلص منها في إيران باعتبارها نفاية
حيوي��ة لكنه��ا تس��تخدم حالي��ا كضم��ادة
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حيوي��ة ف��ي الب�لاد وخاص��ة ف��ي قس��م العالج
الطب��ي لألعضاء .وثمة ش��ركات عديدة من
مختل��ف أنحاء العالم تق��وم حاليا بمعالجة
الم��ادة المذك��ورة لكونه��ا ذات اس��تخدامات
عديدة في مجال الطب وفي ايران ايضا قامت
مؤسس��ة روي��ان بإنتاج الضم��ادات المذكورة
مؤخراً وذلك باستخدام األغشية.
وبع��د اس��تالم االغش��ية والتحق��ق م��ن
نتائ��ج اختب��ارت الرقاب��ة النوعي��ة ُترس��ل
العينات إلى بنك خاص للحفاظ عليها.
ويش��ار إل��ى أن المؤسس��ات الطبي��ة
اإليراني��ة المذك��ورة ق��ادرة على إنت��اج أربعة
أن��واع م��ن غش��اء الجني��ن المعال��ج أبرزه��ا
يسمى (آمي كر).
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الكلمات المتقاطعة

اليوم أنت بعيد عن أي ش��عور بالكس��ل حيث
يحم��ل ل��ك المزي��د م��ن النش��وة والحم��اس،
وس��تحصل عل��ى إثب��ات الكف��اءة ف��ي العم��ل أو
الدراس��ة .أن��ت صب��ور ويمك��ن االعتم��اد عليك
ألن��ك تع��رف كيفي��ة تحقي��ق الت��وازن بي��ن
عملك ووقتك وحياتك الشخصية .يمكنك
الحص��ول عل��ى بعض األف��كار اإلبداعية .اللون
األزرق يجذب الطاقة اإليجابية اليوم.

الي��وم تش��عر بالحاج��ة إل��ى التح��رر م��ن روتين��ك
الرتي��ب ،تس��عى إل��ى المزي��د م��ن التواص��ل م��ع
أصدقائ��ك ،أن��ت محب��وب م��ن قب��ل م��ن حول��ك
وتس��تطيع التعاط��ف معه��م .ال تن��س أن تقض��ي بعض
الوقت مع عائلتك أيضاً .يجب أن تشعر دائماً بالفخر
بحيات��ك المهني��ة وإنجازات��ك المالي��ة ،توق��ع أن
تتحق��ق أهداف��ك المالية العامة عل��ى المدى الطويل
بفضل تخطيطك الدقيق وقراراتك الصحيحة.

الي��وم س��وف تك��ون متعاطف �اً م��ع أي ش��خص يبح��ث
ع��ن نصيح��ة من��ك فأن��ت تنظ��ر إل��ى األش��خاص بش��كل
متحيز وال تعطي نصيحة او حكم على أساس مصلحتك
الش��خصية لذل��ك يرغ��ب م��ن حول��ك أن يأخ��ذ برأي��ك
المنطق��ي .الي��وم ه��و ي��وم جي��د إلغ�لاق صفق��ة عقاري��ة.
الصفق��ة الت��ي تركته��ا معلق��ة لبع��ض الوق��ت اآلن يمكن
تس��ويتها الي��وم .أن��ت أيضا محظ��وظ لهذه الصفقة س��وف
تجلب لك فوائد مالية كبيرة في المستقبل.

اجلدي

 32ديسمبر  02 -يناير
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العم��ل الجماع��ي .كم��ا ح��از فري��ق مدرس��ة
(الطاق��ة النووي��ة) اإليراني��ة عل��ى المرك��ز
الثال��ث ف��ي قس��مي الروبوت��ات الخاص��ة
بمهم��ات اإلنقاذ ودوري محاكاة كرة القدم
بالحاس��وب .وبالمحص��ل فإن فري��ق ()MRL
التاب��ع لجامعة آزاد قزوين أنهى مس��يرته في
الس��باق العالم��ي للرب��وت في أس��تراليا 2019
برصيد  3ميداليات ذهبية وميدالية برونزية
ف��ي قس��م التناف��س الرئيس��ي وميداليتي��ن
ذهبيتين في قسم التنافس الفني.

كلمة السر

الثور

 12إبريل  12 -مايو

السرطان

 22يونيو  32 -يوليو

امليزان

تأل��ق فري��ق ()MRLالتاب��ع لجامع��ة
آزاد قزوي��ن اإليراني��ة ف��ي الس��باق العالم��ي
للروبوت في أستراليا عام  .2019ووفقاً للجنة
اإلعالمي��ة للس��باق ف��إن الفري��ق المذك��ور
ح��از عل��ى المرك��ز األول في أقس��ام روبوتات
العبي كرة القدم و( )DROP INوالروبوتات
الخاص��ة بمهم��ات اإلنق��اذ والروبوت��ات
االفتراضي��ة الت��ي ف��از فيه��ا فري��ق (س�لام)
التابع لمدرس��ة إيرانية والذي ش��ارك في فئة
الطالب الجامعيين بالوصافة أيضاً.
وف��از فري��ق ( )MRLف��ي قس��م روبوت��ات
العب��ي ك��رة الق��دم ذات األحج��ام الصغي��رة
بالمرك��ز الثال��ث كم��ا تمك��ن م��ن الف��وز
بالمرك��ز األول ف��ي دوري الروبوت��ات
الصناعية بقسم التنافس الفني.
وف��ي فئة التالميذ نجح فريق (كاوش)
اإليران��ي ايضا في االس��تحواذ على المركز
األول بقس��م الروبوت��ات الخاص��ة بمهم��ات
اإلنق��اذ كما حاز عل��ى لقب أفضل فريق في

أعل��ن رئي��س مرك��ز تطوي��ر التقني��ات الس��تراتيجية
التاب��ع لمعاوني��ة العل��وم والتقني��ة ف��ي رئاس��ة الجمهوري��ة
(اس��ماعيل ق��ادري ف��ر) ،ع��ن تعزي��ز ق��درات الجمهوري��ة
االس�لامية في انتاج األدوية الحيوية؛ مضيفا انها ستحقق
قريب��ا اإلكتف��اء الذات��ي ف��ي ه��ذا المج��ال وذل��ك بفض��ل
الجه��ود المتواصل��ة الت��ي يبذله��ا الخب��راء والش��ركات
القائمة على المعرفة في ايران.
وح��ول انت��اج األدوي��ة ف��ي الب�لاد ،أض��اف ق��ادري ف��ر أن
هناك في الوقت الراهن حوالي خمسة مشروعات في مجال
التقنية الحيوية تقوم بانتاج اللقاحات واألدوية ،حيث تنتج
أكث��ر م��ن  97في المائة من األدوية الالزم��ة للبالد ،مردفا:
هناك فقط  3في المائة من األدوية يتم توفيرها من الخارج.
وأوض��ح أن معاوني��ة العل��وم والتقني��ة التابع��ة لرئاس��ة
الجمهوري��ة وبالتع��اون م��ع وزارة الصح��ة والع�لاج والتعليم
الطب��ي ،ومنظم��ة البيط��رة التابعة ل��وزارة الجه��اد الزراعي،
وضعت على جدول اعمالها انتاج  100نوع من مختلف أنواع
األدوي��ة والمواد األساس��ية إلنتاج األدوي��ة إلى جانب األدوية
الخاصة باإلنسان والدواجن وأنواع اللقاحات.
وتابع رئيس مركز تطوير التكنولوجيا الستراتيجية،
أنن��ا نه��دف إلى تحقي��ق االكتفاء الذاتي في انت��اج األدوية
المتطورة المعاد تركيبها خالل العامين المقبلين.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
الحمل
 22مارس  02 -إبريل
الي��وم ،س��تعزز إمكانات��ك الكامل��ة ف��ي م��كان العمل
دون التعرض لضغط غير ضروري .على الرغم من أنك
من صنع نفسك وال تحتاج إلى دعم اآلخرين ،إال أنك
ستش��عر بمزي��د من الثق��ة بوجود األش��خاص المقربين
من��ك .ق��د تدفع��ك ظ��روف خارج��ة ع��ن إرادت��ك إل��ى
حج��ة غي��ر ضرورية مع صديق أو حتى زميل لك ،حتى
إذا كن��ت عل��ى حق والش��خص اآلخر عل��ى خطأ .حاول
حل المشكلة عن طريق المناقشة والحوار .

من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
تقوية القلب
األلي��اف
محت��وى
إن
والبوتاس��يوم وفيتامي��ن (س��ي) ف��ي
الفط��ر ،يس��هم ف��ي تحس��ين صح��ة
القل��ب واألوعي��ة الدموي��ة ،كم��ا
يعم��ل البوتاس��يوم والصودي��وم معا
ف��ي الجس��م للمس��اعدة ف��ي تنظيم
ضغط الدم.
تحسين المناعة
ووجد العلماء أن (السيلينيوم)
الموج��ود ف��ي الفط��ر ،يعم��ل عل��ى
تحس��ين اس��تجابة الجهاز المناعي
إزاء الع��دوى ،كم��ا تحف��ز ألي��اف
(بيت��ا جل��وكان) الموج��ودة ف��ي
جدران خاليا الفطر ،جهاز المناعة
عل��ى محارب��ة الخالي��ا الس��رطانية
ومنع األورام من التكوّن.
خفض الوزن
تلع��ب األلي��اف الغذائي��ة دورا
مهم��ا ف��ي الحف��اظ عل��ى ال��وزن
الجي��د ،كونها تم�لأ المعدة وتزيد
من الشعور بالشبع.
ويحت��وي الفط��ر عل��ى نوعي��ن
م��ن األلي��اف الغذائي��ة ف��ي جدران��ه
الخلوي��ة ،ه��ي (بيت��ا جل��وكان)
و(كيتي��ن) ،التي تعمل على تقليل
الشهية.
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إيران على وشك االكتفاء الذاتي
في إنتاج األدوية املعاد تركيبها

ج��اء علم��اء المرك��ز اإلس��باني القوم��ي للبحوث
إلى استنتاج ،أن طول العمر يعتمد على سرعة تقصير
التيلومي��ر (وه��و منطق��ة ف��ي التسلس��ل النووي تش��به
نهاي��ة رب��اط الح��ذاء وه��و يحم��ي الكروموس��ات أثن��اء
االنقسام من التلف).
وس��اعد ه��ذا االكتش��اف الباحثي��ن عل��ى حس��اب
صيغ��ة تح��دد ك��م س��يعيش الف��رد ،بحس��ب صحيف��ة
(ي��ورك ألي��رت) .ق��ارن العلم��اء بي��ن تيلومي��رات البش��ر
والفيلة والدالفين والفئران والماعز والنوارس وغيرها
م��ن الحيوان��ات .اتض��ح أنه كلم��ا تم اختص��ار نهايات
الكروموس��وم بشكل أس��رع ،كلما كان متوسط العمر
االفتراضي أقصر.
والح��ظ العلم��اء أن هن��اك أنواع��ا ذات تيلومي��رات
طويلة ،لكن عمرها قصير ،وبالتالي فإن الدور الرئيسي
تلعبه سرعة تدمير التيلوميرات.
وتفق��د التيلومي��رات البش��رية  70زوج��ا أساس��يا
س��نويا ،أم��ا تيلومي��رات الفئ��ران ،تفق��د  7آالف زوج
أساس��ي .ف��ي الوق��ت نفس��ه ،تعي��ش الفئ��ران الت��ي له��ا
تيلوميرات أطول من البشر ،لمدة عامين فقط.
وجد الخبراء ،سابقا ،أن القدرة على أداء المزيد من
المجه��ود العضلي أثناء التمرين��ات الرياضية ينعكس
بش��كل إيجابي على خفض خطر الوفاة ،مش��يرين إلى
أن أهمي��ة تحم��ل العضل��ة التماري��ن الرياضي��ة خ�لال
وحدة زمنية واحدة.
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افقياً:

عمودياً

-1حم ��ارب إيطالي شهري يعترب رمزا
للوحدة الوطنية يف بالده.
-2نعت -مدينة هامة يف سويسرا.
-3مرشد -برد شديد.
-4ركيزة -متشابهان.
-5ع���ارض���ة ت��وض��ع ع�ل�ي�ه��ا األش �ي ��اء-
موضع الطائر -عاصفة حبرية.
-6ص �ف��ائ��ح يكتب ع�ل�ي�ه��ا -اكتمل-
متشابهان.
-7مدينة على نهر العاصي من أكرب
مدن العامل القديم.
-8باحات -ضد ميت.
-9خ� � ّي ��ال -ب �ل��دة مي�ن�ي��ة ف�ي�ه��ا أط�لال
عاصمة مملكة سبأ.

-1م��ن ق��واد احلملة الصلبية األوىل
نودي به ملكا للقدس .9901
-2أساس -دولة أوروبيةوروبيةأوروبية.
-3ضد غليظ -من وسائل النقل.
-4برق -شعر.
-5حرف عطفَّ -
تظلم.
-6أغلق الباب -مأوى األيتاميتامأأ.
-7لصق.
-8مدينة أمريكية شهرية بصناعة
الطائرات -ضد برد.
-9يصف -قريب.

كلمة السر من اربعة حروف :ممثلة عربية
األل�ع��اب -األوملبية -تأسيس -روم��ا -اخ�ت�راع -النقود -اش��وري��ون -مصر-
خ��راب -نينوى -سيادة -بابل -كونفوشيوس -فيلسوف -الصني -قورش-
ملك -فارس -ميديا -رعد -الشرق -حروب -سالم.
حل العدد السابق لكلمة السر :أوسلو
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً-1:جان مرموز  -2ومض -ادراك  -3نابلس -دمر  -4سن -بان -بس -5
مييل  -6ينتفخ -كاد  -7اليمن  -8جون -مالوي  -9سورية -ساق.
عمودياً-1:جون ستيفنس  -2أمان -و و  -3نضب -متاجر  -4لب -فل  -5رأس
اخليمة  -6مد -ني -مل  -7ورد-مكناس  -8زامبيا -وا  -9كرس -دقيق .

