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ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6254

علوم واجتماعيات

ما الذي تقوله عينك عن صحتك؟

القرني��ة (أو القزحي��ة) ،فه��ذا يعن��ي أن��ه ح��ان
الوق��ت لزي��ارة الطبي��ب ،إذ أن��ه عل��ى الرغ��م
م��ن أن ه��ذه الحلق��ة قد تك��ون إح��دى عالمات
الش��يخوخة ،إال أنه��ا ق��د تك��ون مؤش��را عل��ى
ارتفاع الكوليس��ترول ف��ي الدم ،ويمكن أن تتنبأ
بالسكتة الدماغية.
وق��د تك��ون ه��ذه الحلق��ة غي��ر ض��ارة ف��ي
الغال��ب ،إال أن��ه ف��ي حال كان عم��رك أقل من
 45عام��ا ،فقد يكون من المفيد زيارة أخصائي
صحي.
ظهور الماء في العين
ق��د تك��ون ه��ذه عالم��ة عل��ى أن الش��خص
يقض��ي وقت��ا طوي�لا ف��ي التحدي��ق بجه��از
الكمبيوت��ر ،وق��د ح��ان الوق��ت لالس��تراحة من

كش��ف أطب��اء العيون ع��ن مجموعة من
األعراض البصرية التي تش��ير إلى العديد من
المشكالت الصحية في الجسم.
ويمك��ن للتغييرات البس��يطة في العين أن
تش��ير إلى مجموع��ة من المش��كالت الخطيرة
المتعلق��ة بالصح��ة ونم��ط الحي��اة ،بم��ا ف��ي
ذلك السكري ،واالستخدام المفرط لألجهزة
اإللكترونية والتعرض ألشعة الشمس.
ويق��دم طبي��ب العي��ون الدكت��ور كي��ري
مي��دس مجموعة من العالمات التي تظهر في
العي��ن ،والت��ي يجب زي��ارة الطبيب عل��ى الفور
عند مالحظتها.
حلقات بيضاء حول القرنية
إذا ظه��رت حلق��ات بيض��اء ح��ول ق��وس

الشاش��ة .فعن��د النظ��ر مط��وال إل��ى الشاش��ة
ينخف��ض مع��دل الرم��ش ويت��م امتص��اص
الدموع ،ما يسبب ظهور الماء في العينين.
رؤية أجسام (عائمة)
ي��رى البع��ض بقع��ا صغي��رة تتح��رك ف��ي
مج��ال رؤيته��م كأنه��ا تطف��و ف��ي الفض��اء
المحي��ط ،وعل��ى الرغ��م م��ن أنها حالة ش��ائعة
نسبيا ،إال انه ال ينبغي تجاهلها.
فه��ذه الحال��ة عادة ما تك��ون جزءا طبيعيا
م��ن التق��دم ف��ي الس��ن ،ولكن ف��ي ح��ال رؤيتها
أكث��ر م��ن المعتاد فقد تكون إش��ارة إلى وجود
عدوى داخل العين.
تحول بياض العين إلى األصفر
ه��ذه عالم��ة مؤك��دة عل��ى وجود مش��كلة
م��ا ف��ي الجس��م ،م��ا يتطل��ب زي��ارة الطبي��ب،
حي��ث يكون اصف��رار بياض العي��ن عالمة على
وج��ود خط��ر كبي��ر ف��ي الكب��د ،أو ربم��ا يك��ون
عالم��ة قوية على اإلصابة باليرقان ،وهو حالة
تح��دث عندم��ا تك��ون هن��اك كمي��ة زائ��دة في
ال��دم م��ن صباغ بن��ي مائل إلى الصفرة يس��مى
(بيليروبي��ن) ،يتك��ون م��ن انهي��ار خالي��ا ال��دم
الحمراء في الدم.
جفاف العيون
تعد العيون الجافة مش��كلة ش��ائعة بالنسبة
للكثيرين ،ووفقا للخبراء ،فإن الس��بب الطبيعي
لهذه الحالة هو أنها شكل من أشكال الحساسية.

ايران وارمينيا توطدان عالقاتهما االكاديمية والجامعية
دعا السفير االرميني لدى طهران آرتاشس تومانيان الى تعزيز التعاون بين جامعات البلدين على الصعد
العلمية والصناعية .واشار تومانيان ،في تصريح له خالل زيارته لجامعة (امير كبير) التكنولوجية في طهران
ي��وم االثني��ن ،ال��ى الطاق��ات العلمية والتعليمية ف��ي الجامعات االيراني��ة ،معربا عن س��روره للتعرف على هذه
الطاق��ات العلمي��ة له��ذه الجامعات خ�لال الزيارة .ونوه الى امكاني��ات ايران في جميع المج��االت ،موضحاً :إن
جامعات البلدين ينبغي لها تمتين االواصر على جميع الصعد االكاديمية والتقنية.
واشاد تومانيان بجامعة (امير كبير) التكنولوجية ووصفها بأنها تمتلك طاقات علمية وتعليمية طيبة
وتستطيع جامعات ارمينيا االفادة منها.
وأثنى على استراتيجية جامعة (امير كبير) في اقامة العالقات مع جامعات بلدان الجوار.

العلم يكشف :ماذا يحدث حني نأكل مع األصدقاء
كشفت دراسة حديثة عن تأثير واضح لتناول الطعام
بصحب��ة آخري��ن ،وانعكاس ذلك على كمي��ة الطعام التي
يستهلكها اإلنسان.
ويمك��ن أن يرتف��ع اس��تهالك الغ��ذاء بنس��بة  50بالمئة
تقريب��ا ،عن��د يتناول الف��رد وجبة مع العائل��ة أو األصدقاء،
وذل��ك بالمقارن��ة م��ع األكل وحي��دا ،وق��د يك��ون الس��بب
ف��ي ذل��ك وراثي��ا ،يع��ود إلى زم��ن أجدادنا األوائ��ل ،وتجارب
الصيد.
فقبل آالف الس��نين ،كانت مجموعات الناس تتجمع
لتن��اول المتاح من حصيلة الصي��د ،وكان األكل بكميات
كبيرة بمثابة (حماية لهم) خالل الفترات التي يشح فيها
الصيد ويقل الطعام ،وفق دراسة أجرت جامعة (برمنغهام)
في بريطانيا.
ويتعل��ق أح��د الدوافع األخرى األكث��ر حداثة بحجم
اس��تهالك الطع��ام ،بالرغب��ة ف��ي نق��ل ص��ور وانطباع��ات
مختلفة إلى اآلخرين.
واكتش��فت الدراس��ة أن األكل م��ع آخري��ن (أكث��ر
متعة) من األكل المنفرد ،مما يشير إلى أن مراكز المخ
تش��جع الن��اس عل��ى االس��تمرار ف��ي الفع��ل ذات��ه ،وبالتال��ي
الته��ام طع��ام أكث��ر .وقالت عالم��ة النفس هيلي��ن رودوك:
(وجدن��ا دلي�لا قوي��ا عل��ى أن الن��اس يتناول��ون المزي��د م��ن

الطع��ام م��ع األصدق��اء والعائل��ة مقارن��ة بتن��اول الطع��ام
بمفرده��م) .لكنه��ا أش��ارت إلى أن الناس يري��دون أيضا نقل
االنطباع��ات اإليجابية للغرباء ،وقد يؤدي ذلك إلى تناول
كميات أقل وباختيارات مختلفة ،حين يتعلق األمر بتناول
وجبات مع غرباء.
ووفق لرودوك ،تؤكد نتائج الدراس��ة أننا نختار غالبا
(ن��وع) و(مق��دار) م��ا نتناول��ه م��ن الطع��ام ،بن��اء عل��ى ن��وع
االنطباع الذي نريد أن ننقله عن أنفسنا.
وعن��د تن��اول الطع��ام بصحب��ة غرب��اء أو أش��خاص ال
نحبهم ،فإن التأثير كان مختلفا بوضوح ،عما تم ش��رحه
سابقا.

الكثي��ر م��ن الموضوع��ات ف��ي الوق��ت
الحالي ال تس��ير بالسالسة التي خططت
له��ا ،وربم��ا يج��ب علي��ك قب��ول األش��ياء
الت��ي ال تس��تطيع تغييره��ا .ال تس��مح
لخيب��ة أمل��ك أن تمنع��ك م��ن التق��دم،
ورك��ز على م��ا هو آت ،وحتى إن اس��تغرق
األم��ر زم ًن��ا أط��ول ،فس��وف تص��ل إل��ى
هدفك باإلصرار والصبر.

اجلوزاء

 12مايو  02 -يونيو
إذا كانت الش��كوك تس��اورك مؤخرا وال
تستطيع الوصول إلى أية قرارات ،تستطيع
اآلن رؤي��ة األش��ياء ف��ي ض��وء أوض��ح .أن��ت
تش��عر بالت��وازن الكافي ال��ذي يمكنك من
حص��اد الخي��ر كنتيجة ألي ق��رار تتخذه.
أن��ت اآلن ق��ادر ً
أيض��ا عل��ى رؤية المش��كالت
م��ن منظ��ور مختل��ف وق��د تجد حل وس��ط
يقبله جميع األطراف.

األسد

 32يوليو  22 -أغسطس

الي��وم يمكن��ك تحفي��ز من ه��م حولك ،ولكن
ال تهم��ل احتياجاتك الخاصة ألن أهدافك اآلن
أصبح��ت أوض��ح ع��ن ذي قب��ل .أس��لوبك النش��ط
مع��دي لم��ن ه��م حول��ك ويلحظ��ه اآلخ��رون .ال
يوج��د س��بب يمن��ع االس��تمتاع بوقت��ك ،لك��ن ال
ت��دع هذا يتحول إلى الوضع الطبيعي .أنت تش��عر
بالصحة في الوقت الحالي ،لكن الكثير من الحياة
الرغدة قد يؤذي صحتك.

العذراء

 42أغسطس  32 -سبتمبر

ف��ي الوق��ت الحالي ،أنت تعم��ل بصورة جيدة من
خالل الفريق ،وأنت مس��تمتع بذلك أيضا .حافظ
على بيئة العمل ّ
الخلقة هذه ألن ك ًل منكم سوف
يحق��ق أهداف��ه الش��خصية أس��رع إذا تكاتفت��م معا.
حتى في حياتك الش��خصية فس��وف تش��عر أكثر
بالراح��ة ف��ي مجموع��ة عم��ا إذا كن��ت وح��دك .قد
يس��اعدك ه��ذا الش��عور ف��ي التق��دم ف��ي حيات��ك
العاطفية واالستمتاع ببعض الرومانسية.

العقرب

 42أكتوبر  22 -نوفمبر

اليوم ،مهاراتك التنظيمية واالجتماعية
قوي��ة عل��ى غي��ر الع��ادة ،فيج��ب أن تس��تغل
ذل��ك للس��يطرة عل��ى األم��ور .س��وف تنجح
ف��ي العم��ل وخارج��ه ،وحت��ى ف��ي حيات��ك
الشخصية ،سوف ينتج عن نظرتك الدافئة
لألم��ور الكثي��ر م��ن الفوائ��د .س��وف يقدرك
الن��اس ويعاملون��ك بم��ودة .فك��ر ف��ي إع��ادة
بعض من هذه األمور.

القوس

 32نوفمبر  22 -ديسمبر

استعد لكل ما هو غير متوقع ،فالمفاجآت
الس��ارة ف��ي انتظ��ارك .ف��وق ذل��ك ،ش��ريك
حيات��ك يحتف��ظ بش��يء خ��اص ل��ك ،ولكن
ال تجع��ل توقعات��ك ترتف��ع أكثر م��ن الالزم،
وك��ن ش��كورا عل��ى كل م��ا تتلق��اه .س��وف
يتفاع��ل األصدق��اء مع��ك بإيجابي��ة ،وس��وف
يقدرك الشركاء المحتملين وسوف يتأثرون
بالطريقة البراقة التي تتعامل بها.

أعل��ن رئي��س مرك��ز تنمي��ة التقني��ات االس��تراتيجية التابع للقس��م العلم��ي في مكتب
الرئاس��ة اإليراني��ة إس��ماعيل ق��ادري ع��ن انضم��ام الجمهورية اإلس�لامية اإليراني��ة إلى نادي
البلدان المتفوقة في مجال تقنية النانو.
وق��ال ق��ادري ،ف��ي تصري��ح أدلى به لوكالة (فارس) ،إ ّنه لم يم��ر وقت طويل على انطالق
أعمال الشركات المعرفية في إيران إال أنها حققت نجاحات باهرة في وقت قياسي جداً.
وأضاف أ ّن عدد الش��ركات المعرفية اإليرانية في عام  2013لم يكن يتجاوز  90ش��ركة
ف��ي حي��ن يبل��غ عدده��ا  4500ش��ركة حالي �اً كم��ا توق��ع أن يتضاعف ه��ذا الع��دد ليصل الى
 10آالف ش��ركة بحل��ول ع��ام  .2021ون��وه إل��ى النجاح��ات الباه��رة التي حققته��ا الجمهورية
اإلس�لامية اإليراني��ة ف��ي مختلف المج��االت العلمية ال س��يما تقنية النانو الت��ي أثمرت عن
تحقيق تقدم الفت على صعيد إنتاج األدوية النانوية وتصديرها.
وخلص إلى أن توجيهات قائد الثورة اإلسالمية لعبت دوراً محورياً في تحقيق اإلنجازات
المذكورة ال سيما الخطاب الذي ألقاه في مرقد اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم
ف��ي بداي��ة الع��ام الجاري اإليراني (يب��دأ في  21آذار /مارس) .هذا وس��يقام معرض تكنولوجيا
النان��و الثان��ي عش��ر ف��ي الفت��رة م��ن  10إل��ى  13أكتوب��ر الجاري ف��ي معرض طه��ران الدولي
بمشاركة  200شركة ومؤسسة بهدف تصنيع وتسويق منتجات النانو.
وقال األمين العام للجنة الخاصة بتطوير تقنية النانو ،سعيد سركار في مؤتمر صحفي
بمناسبة تنظيم معرض تكنولوجيا النانو الثاني عشر ،إن المعرض شهد زيادة في المساحة
بنس��بة  ٪ 50مقارنة بالعام الماضي بس��بب االس��تقبال الجيد لش��ركات التصنيع في مجال
تكنولوجي��ا النان��و .واضاف إن  200ش��ركة ومؤسس��ة ستش��ارك في المع��رض ،باإلضافة إلى
ان مندوبي��ن م��ن تركيا وإثيوبيا والعراق وأفغانس��تان وأفريقيا وأذربيجان وإندونيس��يا ودول
رابطة الدول المس��تقلة ،س��يزورون المعرض  .وأش��ار سركار الى انه سيتم اإلعالن عن فرص
تصدير تكنولوجيا النانو إلى العراق وإندونيس��يا والهند وتركيا وس��وريا والصين وعمان في
هذه الدورة من المعرض.

تم التعرف وألول مرة بواسطة الباحثین في جامعة تبريز للعلوم الطبية على
جينات (اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط) عند االطفال.
ق��ال رئي��س مجموع��ة التحقيق ف��ي جامعة تبري��ز الدكتور (احم��د علي بور)
امس الثالثاء للصحفيين  :تم التعرف على هذه الجينة بعد دراسة جينية استمرت
لسنوات على  210من االطفال الذين تتراوح اعمارهم بين  8الى  15سنة.
اضط��راب نق��ص االنتباه مع فرط النش��اط أو قص��ور االنتباه وفرط الحركة
 :ه��و اضط��راب نفس��ي من نوع تأخ��ر النمو العصبي يبدأ في مرحل��ة الطفولة عند
اإلنسان ،وهي تسبب نموذجا من تصرفات تجعل الطفل غير قادر على اتباع األوامر
أو عل��ى الس��يطرة عل��ى تصرفات��ه ،أو أن��ه يج��د صعوبة بالغ��ة في االنتب��اه للقوانين
وبذلك هو في حالة إلهاء دائم باألشياء الصغيرة.
المصاب��ون به��ذه الحالة يواجه��ون صعوبة في االندماج في صف��وف المدارس
والتعل��م م��ن مدرس��يهم ،وال يتقيدون بقواني��ن الصف ،مما يؤدي إل��ى تدهور األداء
المدرسي لدى هؤالء األطفال بسبب عدم قدرتهم على التركيز وليس ألنهم غير
أذكياء ،لذلك يعتقد أغلبية الناس أنهم مشاغبون بطبيعتهم.
واضاف الدكتور علي بور ان انتشار هذا المرض عالميا بين  %8 - 2ولكن في
ايران  %10-6وعند الذكور هو اكثر من االناث .
وقال ايضا ان الدواء الذي يؤثر على هذه الجينات سيتم اختباره على الحيوانات
وبعد تأييده نهائيا سيتم اختباره على االنسان ومن ثم عرضه في االسواق .
وبي��ن ان البح��وث المتعلق��ة بنتائ��ج ه��ذا البح��ث ت��م نش��رها ف��ي مجل��ة
(جينوميكس) االمريكية .
وتن��درج أع��راض (متالزم��ة اضط��راب ف��رط الحرك��ة ونق��ص االنتب��اه) تحت
أحد المالمح الس��ائدة بش��كل طبيعي في عموم البش��ر .يعد فرط الحركة ونقص
االنتباه من ضمن اضطرابات النمو التي يتأخر فيها نمو بعض س��مات الش��خصية
مثل التحكم في الدوافع .ويتراوح هذا التأخر في النمو بين  3و 5س��نوات .ويعتقد
أن ح��االت التباط��ؤ ه��ذه ق��د ت��ؤدي إل��ى إعاق��ة النم��و .وعل��ى الرغ��م من ذل��ك ،فإن
تش��خيص اضط��راب ف��رط الحرك��ة ونق��ص االنتب��اه ال ينط��وي عل��ى اإلصاب��ة
بمرض عصبي.

اجلدي

 32ديسمبر  02 -يناير

م��ن المحتم��ل ظه��ور أزم��ات
ع��ن قري��ب ،فح��اول أن ال تفق��د
مزاجك وأعصابك .اذا حافظت
عل��ى رباط��ة جأش��ك ،وواجه��ت
االخب��ار غي��ر الس��ارة والقالق��ل
الت��ي تثيره��ا ،فل��ن ت��دوم كثي � ًرا
ولن تس��بب خس��ائر مهمة .اعتني
بصحتك.

الدلو

 12يناير  91 -فبراير

تتمت��ع حاليا بلياقة بدنية جي��دة جدا وإمكانيات
ذهني��ة ح��ادة ،ويب��دو أن كل ش��يء تش��رع ف��ي القي��ام
ب��ه س��يكون لصالح��ك وال ش��يء يق��ف أمامك .قـ�ُ�م
باستغالل وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل في
مش��روع جدي��د رغب��ت منذ زمن في الش��روع ب��ه؛ فهذا
اعتن بكل ش��يء ض��روري إلنجاح
ه��و الوق��ت األمث��لِ .
مش��روعك واأله��داف التي تحارب م��ن أجلها .يجب
عليك التركيز فيما تحاول تحقيقه.

احلوت

 02فبراير  12 -مارس

هن��اك تنبؤ بقدوم فت��رة اختبار هامة،
فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك
الذاتي��ة .ال تتأث��ر ب��آراء اآلخري��ن وال
تجعله��ا تحي��دك عن معتقدات��ك وبد ًال
م��ن ذل��ك ،اس��تخدم ه��ذه المواجه��ة
إليج��اد م��ا يدع��م الحج��ج المؤي��دة
لمواقف��ك .ق��د تكتش��ف فرص��ة أو
فرصتين لتحسين األمور.
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5

استاذ ايراني يفوز بجائزة منظمة الربوتيك الدولية
ف��از اس��تاذ جامع��ة زنج��ان (الدكتور صالح مبي��ن) بجائزة المنظم��ة الدولية
للتحكم والربوتيك واالنظمة (.)ICROS
وتق��وم المنظم��ة الدولية للتحك��م والربوتيك واالنظم��ة ( )ICROSوبالتعاون
مع مجلة التحكم واالتمتة واالنظمة ( )IJCASسنويا بتقديم جائزة للباحث الذي
يقوم بنشر اكثر عدد من المقاالت في مجال الربوتيك واالنظمة .
واف��ادت العالق��ات العام��ة لجامع��ة زنج��ان ان الدكت��ور صال��ح مبي��ن االس��تاذ
المحاضر فيها حصل على جائزة المنظمة الدولية للتحكم والربوتيك واالنظمة
( )ICROSلعام  2018لبحوثه التي تم نشرها والمطابقة لمواصفات المنظمة.
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 12إبريل  12 -مايو

عل��ى الرغ��م من أن كل ش��يء كان يس��ير
بسالس��ة م��ن قب��ل ،يق��ف ش��يء أو ش��خص م��ا
ف��ي طريق��ك اآلن .ح��دد مق��دار الق��وة الت��ي
تحتاجه��ا للتغل��ب عل��ى ه��ذه العقب��ات أو م��ا
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 بأن تتعطل أو تتحول بسبب
موضوعات صغيرة.

يس��هل الوث��وق ف��ي كل م��ا تم��ت تجربت��ه
وإثباته ،ولكن هكذا أيضا تصدأ األشياء .حاول
اكتش��اف مداخل جدي��دة لتحقي��ق النجاح.
ه��ؤالء الذي��ن يحيطون بك س��وف يتفاعلون
بإيجابية وسوف يعرضون المساعدة في حالة
وج��ود بداي��ة جدي��دة .تقب��ل ه��ذه المس��اعدة
بكياس��ة ألن��ه باس��تطاعتك تعل��م الكثير من
خبرات اآلخرين.

إيران ضمن البلدان املتفوقة في مجال تقنية النانو

كلمة السر

الحمل
 22مارس  02 -إبريل
اذا فش��لت ف��ي ش��يء ،ف�لا تش��ك ف��ي
قدرات��ك ،فم��ن المحتم��ل أن الظ��روف
الخارجي��ة لعبت دورا في ذلك .اقتصد من
طاقات��ك قلي�ل ًا ودع األم��ور تأخذ مجراها.
سوف تتعرض لمواقف تفتح أمامك أبواب
لفرص جديدة ،وفي تلك اللحظة ،ستدرك
أن الوق��ت ح��ان وعلي��ك تعبئ��ة كل ق��واك
وجميع طاقاتك.

السرطان

 22يونيو  32 -يوليو

 200شركة تشارك في املعرض الدولي الثاني عشر ..

التعرف على جينات اضطراب نقص االنتباه
مع فرط النشاط عند االطفال

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
امليزان

ص��رح وزي��ر العل��وم واألبح��اث
والتكنولوجي��ا اإليران��ي منصور غالمي
أ ّن الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة
بصفته��ا من��اراً علمي �اً تدع��م رف��ع
المس��توى العلم��ي والتقن��ي لبل��دان
الجوار والعالم.
وف��ي ه��ذا الص��دد ق��ال غالم��ي إ ّن
أح��د البرام��ج المدرج��ة عل��ى ج��دول
أعم��ال ال��وزارة يتمث��ل ف��ي اس��تقطاب
الطلب��ة األجان��ب ،معتب��راً أ ّن تعزي��ز
العالق��ات عل��ى الصعي��د العلم��ي م��ن
ش��أنه أن يؤث��ر إيجابي �اً عل��ى تحقي��ق مزيد م��ن اإلنج��ازات العلمية كما أنه يثم��ر عن تمتين
أواصر الصداقة بين بلدان العالم.
وأض��اف أ ّن اختي��ار إي��ران كمقص��د علم��ي لمواصل��ة الدراس��ة يثمر عن تعري��ف الطلبة
األجانب بانجازات البالد على الصعد االجتماعية والثقافية والتاريخية.
ودع��ا الجامع��ات اإليراني��ة إلى الحفاظ على عالقاتها بنظيراتها األجنبي��ة ،وقال ،إ ّن هذا
األمر من شأنه أن يرتقي بالمستوى العلمي والتقني لدول الجوار.
وف��ي س��ياق آخ��ر ورداً عل��ى س��ؤال بش��أن أح��دث اإلج��راءات لإلف��راج ع��ن العال��م اإليران��ي
المعتقل في أميركا مسعود سليماني قال :إ ّن وزارة الخارجية تضطلع بمسؤولية متابعة هذا
الموضوع ،مندداً بالممارسات األميركية غير الشرعية.
وح ّمل أميركا المس��ؤولية لما حصل للعالم س��ليماني ،مضيفاً أ ّن عليها التعويض عن
جميع الخسائر الناجمة بما فيها التداعيات الجسدية والنفسية العتقاله.

جامعة تبريز للعلوم الطبية؛

1

 42سبتمبر  32 -اكتوبر

الطاقات العلمية والتقنية اإليرانية تدعم بلدان الجوار
علمي ًا وتقني ًا

ويمك��ن لع��دة أدوي��ة تب��اع م��ن دون وصف��ة طبي��ة
المساعدة في التغلب على هذه الحساسية.
وخز في العينين
يوج��د تفس��ير بس��يط له��ذه الحال��ة ،وهو
أن الش��خص مره��ق للغاي��ة ،ويح��دث الوخ��ز
عندما تتقلص العضالت وتحدث تشنجات في
األعص��اب ،وه��ي حالة مرتبط��ة إلى حد كبير
بالتع��ب واإلجه��اد ،م��ا يتطلب الحص��ول على
بعض الراحة للتخلص من األلم.
بقع بيضاء في القرنية
بالنسبة ألولئك الذين يرتدون العدسات
الالصقة ،فمن المستحسن مراقبة ظهور بقع
بيضاء على القرنية أو الطبقة الواضحة أعلى
مقدمة مقلة العين ،حيث يمكن لهذه العالمات
أن تشير إلى وجود التهابات في القرنية.
ويق��ول الدكت��ور ميدس إنه م��ن الصعب
ج��دا اإلصاب��ة بع��دوى القرني��ة دون ح��دوث
صدمة ما( ،وهذا هو الس��بب في كونها أكثر
ش��يوعا بي��ن أولئ��ك الذي��ن يرتدون العدس��ات
الالصقة).
عدم وضوح الرؤية
ال ينبغ��ي أب��دا تجاه��ل الرؤي��ة غي��ر
الواضحة ،ألنها قد تش��ير إلى مش��كالت تتعلق
بالعي��ن أو بم��رض الس��كري ،وهو ما يس��تدعي
إجراء فحص ش��امل لمعرفة األس��باب الكامنة
وراء ذلك.
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افقياً:

عمودياً

 -1أمـرال بريطاين قاد اسطوال من 150
 -1رئيس أمريكي هو أول من أقام يف البيت
سفينة حربية ملواجهة األسطول األملاين.
األبيض ومارس من خالله عمله.
 -2لقي – مدينة إيطالية يف اميليا.
 -2سيد القوم – مدينة اردنية قرب احلدود
السورية.
 -3عاصمة أفريقية – شك.
 -3خبار املاء املتكاثف – ضد برد  -طن.
 -4للتأوه – رفض – خبل بالشيء.
 -4دولة آسيوية.
 -5تسوية – وشى.
أغم.
 -5عاقل -
 -6مغنية أمريكية مشهورة.
نفى.
 -6للنداء
 -7برعم – ورد – حاجز.
 -7أعاد الكالم – اسم موصول – ارشد.
 -8جزيرة بركانية تتبع اليمن – هدر.
 -8بريق – سقوط يف االمتحان.
 -9اخنفض – نوع من احللوى.
 -9اديب وشاعر ومؤرخ من أعيان املغرب.

كلمة السر من ثالثة حروف :من الحيوانات
اب��ن املقفع -مؤلف -عربي -من  -أص��ل -ف��ارس��ي -ام��ر -املنصور -وال��ي-
البصرة -بقتله -السباب -سياسية -اماته -شر -ميتة -نقل -اىل -العربية-
كتاب -كليلة -ودمنة -له -كتب -االدب -الكبري.
حل العدد السابق لكلمة السر :شيراز
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً -1:ابو متام  – 2براد – حبّار  – 3نيبال – مسح  – 4لوب نور  – 5مل – ال – دام
 – 6جرش  -قاس  -7رسالة – عسل  – 8أيقظ – خياط  – 9حن – أخ – درة.
عمودياً – 1 :ابن اجلراح  -2بري – مرسني  – 3وابل – شاق  – 4تداول – لظى  – 5لباقة
 – 6اب  – 7حممود سعيد  – 8اسرى – سار  – 9برح – مالطة.

