
منتخبنا يخسر إمام بولندا بالدوري العالمي للكرة الطائرة
خســر منتخبنــا للكــرة 
نظيــره  امــام  الطائــرة 
اطــار  فــي   0-3 البولنــدي 
منافســات االســبوع الثالــث 
مــن الــدوري العالمــي للكــرة 

الطائــرة.
المبــاراة  هــذه  وفــي 
التــي جــرت ضمــن مباريــات 
المجموعــة )H(، باســتضافة 
االشــواط  انتهــت  بولنــدا، 
الثالثــة بنتائــج: 25-17 و 25-

.  22-25 و   18
وكانــت ايــران قــد خســرت مباراتهــا االولــى فــي المجموعــة يــوم الخميــس امــام اميــركا 3-0 ايضــا، فيمــا 

تلتقــي روســيا مســاء امــس االحــد.
ــام  ــرت ام ــا خس ــن فيم ــدا واالرجنتي ــكا وبولن ــى بلجي ــران عل ــازت اي ــي ف ــبوعين االول والثان ــي االس وف

البرازيــل وايطاليــا وصربيــا.
ويبلغ رصيد ايران بالدوري العالمي للكرة الطائرة 7 نقاط وتحتل المركز العاشر بين 12 منتخبا.

وبهذه النتائج فقدت ايران االمل في التأهل الى الدور النهائي للدوري العالمي للكرة الطائرة.
وتتصــدر فرنســا الــدوري العالمــي للكــرة الطائــرة برصيــد 22 نقطــة تليهــا فــي المراكــز مــن الثانــي حتــى 
ــركا )11( وروســيا )11(  ــدا )12( وامي ــكا )14( وبولن ــل )16( وبلجي ــا )18 نقطــة( والبرازي ــن: صربي ــي عشــر كل م الثان

ــن )5(. ــا )6( واالرجنتي ــران )7( وايطالي ــدا )9( واي ــا )10( وكن وبلغاري

فريقنا يفوز بفضيتين وبرونزية في بطولة آسيا للمبارزة
فــازت إيــران بفضيتيــن وبرونزيــة فــي نهايــة مســابقات بطولــة آســيا للمبــارزة التــي أختتمــت الســبت 

فــي هونــغ كونــغ.
ففــي المســابقات تمكــن كل مــن مجتبــي عابدينــي وعلــي بــاك دامــن ومحمــد فتوحــي مــن الفــوز علــى 
منافســيهم  مــن  خمســة 
رهبــري  محمــد  فــاز  فيمــا 
ــيه  ــن منافس ــة م ــى أربع عل
مجموعــة  الــى  وإنضمــوا 
المتســابقين  مــن   64 الـــ 

البطولــة. فــي  األفضــل 
وفــي مرحلــة التصفيــات 
منافســا   32 مــن  المؤلفــة 
ــي باكدامــن مــن  تمكــن عل
ــدي  ــه التايلن ــة منافس هزيم
محمــد  تمكــن  وكذلــك 
فتوحــي مــن هزيمــة منافســه الكازاخــي وتمكــن عابدينــي مــن هزيمــه منافســه الصينــي وتمكــن محمــد 

رهبــري مــن هزيمــة منافســه الكازاخــي وتأهــل الجميــع الــى دور ال 16.
وفــي دور الـــ 16 تمكــن محمــد فتوحــي مــن الفــوز علــى منافســه الفيتنامــي وتمكــن علــي باكدامــن مــن 
ــام منافســه الكــوري فيمــا  ــي أم ــى دور ال8 فيمــا خســر عابدين ــان ال هزيمــة منافســه الصينــي وتأهــل اإلثن

حقــق محمــد رهبــري المرتبــة الثالثــة.
ــة  ــى األربع ــي وإنضــم ال ــغ كونغ ــى منافســه الهون ــوز عل ــن الف ــري م ــد رهب ــن محم ــي دور ال 8 تمك وف
األفضــل فــي البطولــة فيمــا قــام علــي باكدامــن بهزيمــة مواطنــه محمــد فتوحــي بنتيجــة 15 – 12 وأنضــم الــى 

مجموعــة األربعــة األفضــل فــي البطولــة.
ــة  ــى الميدالي ــي مــن هزيمــة منافســه الكــوري وحصــل عل ــي النهائ ــم يتمكــن ف ــي باكدامــن ل لكــن عل
ــي  ــي وف ــى دور النهائ ــل ال ــوري والتأه ــه الك ــى منافس ــوز عل ــن الف ــري م ــد رهب ــن محم ــا تمك ــة فيم الفضي

ــة. ــة الفضي ــى الميدالي ــام منافســه وحصــل عل ــي خســر أم النهائ

كريستيانو رونالدو يضع شرطا للبقاء في ريال مدريد
وضــع البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو، العــب ريــال مدريــد اإلســباني، شــرطا للموافقــة علــى البقــاء فــي 

قلعــة »ســانتياجو برنابيــو«، وعــدم الرحيــل عــن الملكــي خــالل الصيــف الجــاري.
وكانــت الصحافــة البرتغاليــة أعلنــت غضــب واســتياء كريســتيانو رونالــدو، مــن اتهامــه بالتهــرب الضريبــي، 

وأنــه أبــدى رغبتــه فــي الرحيــل عــن إســبانيا، والبحــث عــن فريــق جديــد.
وينتظــر مجلــس إدارة الملكــي، برئاســة فلورنتينــو بيريــز، انتهــاء بطولــة كأس العالــم للقــارات المقامــة 
فــي روســيا، والتــي ســتلعب آخــر مبارياتهــا يــوم 2 يوليو/تمــوز المقبــل، للتحــدث مــع الالعــب، وإقناعــه بالعــدول 

عــن رأيــه.
أن  البريطانيــة  »ميــرور«  صحيفــة  وذكــرت 
نــادي  يدفــع  أن  فــي  يرغــب  رونالــدو  كريســتيانو 
ريــال مدريــد المبلــغ المطلــوب لمصلحــة الضرائــب، 
ــاء  ــى البق ــة عل ــورو، للموافق ــون ي ــدر بـــ 14.7 ملي والمق

إســبانيا. فــي 
الحــل  هــو  هــذا  أن  الــى  الصحيفــة  وأشــارت 
»ســانتياجو  اجتاحــت  التــي  األزمــة،  لهــذه  الوحيــد 
برنابيــو«، منــذ اإلعــالن عــن اتهــام صــاروخ ماديــرا 

الضريبــي. بالتهــرب 
كريســتيانو،  اتهمــت  مدريــد،  نيابــة  وكانــت 

بالتهــرب الضريبــي بقيمــة 14.7 مليــون يــورو بشــكل »متعمَّــد«، مشــيرة الــى أنــه اســتغل شــركة تأسســت 
فــي عــام 2010، كــي يُخفــي الدخــل الــذي حققــه فــي إســبانيا نظيــر حقــوق تســويق صورتــه.

وقــال االدعــاء، إن رونالــدو تهــرب مــن ســلطات الضرائــب بمبلــغ 1.4 مليــون يــورو فــي 2011، و1.7 مليــون يــورو 
فــي 2012، و3.2 مليــون يــورو فــي 2013، و8.5 مليــون يــورو فــي 2014.

وأشــارت تقاريــر صحفيــة إســبانية، الــى أن النجــم البرتغالــي، وبالنظــر للجرائــم الضريبيــة المتهــم بهــا، 
فإنــه قــد يواجــه عقوبــة ســجن، قــد تصــل الــى 7 ســنوات.

يذكــر أن كريســتيانو انضــم الــى ريــال مدريــد فــي 2009 بصفقــة بلغــت 94 مليــون يــورو قادمًــا مــن 
مانشســتر يونايتــد، كمــا أنّــه جــدد عقــده مــع النــادي الملكــي لينتهــي فــي 2021 بشــرط جزائــي يصــل الــى 

ــورو. ــار ي ملي

بورشه يقترب من اللقب الثالث على التوالي لسباق لومان
يقتــرب فريــق بورشــه، مــن الفــوز وللمــرة الثالثــة علــى التوالــي، بســباق لومــان 24 ســاعة للتحمــل،  بعــد 

أن تالشــت آمــال المنافــس تويوتــا، الــذي انطلــق أوال وحقــق التقــدم مبكــرا قبــل تعثــره.
وخــالل نصــف ســاعة مروعــة للفريــق اليابانــي، الــذي تعــززت آمالــه فــي الفــوز بعــد االنطــالق أوال، 

ــل. ــالل اللي ــياراته الـــ 3 خ ــن س ــان م ــحبت اثنت ــارت، انس ــة س ــي حلب ــة ف ــرع لف ــجيل أس وتس
وبقيــت للفريــق ســيارة واحــدة فقــط لكنهــا تتخلــف بفــارق 28 لفــة عــن ســيارة بورشــه المتصــدرة، بقيــادة 

السويســري نيــل يانــي والبريطانــي نيــك ترانــدي واأللمانــي أندريــه لوتــرر.
وقــال ســائق تويوتــا اليابانــي، كامــوي كوباياشــي، الــذي انطلــق أوال: »إنــه أمــر مخيــب لآلمــال للغايــة، لقــد 

كانــت الســيارة تســير بشــكل جيــد جــدا، وكنــا نتقــدم بشــكل منتظــم، وتقدمنــا بفــارق كبيــر«.

عقب رفض المواجهة مع الفريق الصهيوني لكرة القدم..

حرمان فريقنا من العضوية في لجان االتحاد 
الرياضي العالمي للعمال

ــى  ــي ادت ال ــر حســيني ' ان االســباب الت ــي ' ســيد امي ــي العمال ــد رئيــس االتحــاد الرياضــي االيران اك
حرمــان الفريــق االيرانــي مــن العضويــة فــي لجنتــي الســاحة والميــدان وكــرة القــدم ضمــن الــدورة الخامســة 

ــرة  ــات ك ــراره باالنســحاب مــن مباري ــى ق ــود ال ــا، تع ــا حالي ــي التفي ــة ف لمنافســات كاس العمــال 2017 المقام
القــدم بعــد تصنيــف الفريــق االيرانــي ضمــن مجموعــة تضــم فريقيــن مــن الكيــان الصهيونــي.

وكان كل مــن 'حســين درودكــر' رئيــس الفريــق االيرانــي العمالــي المشــارك فــي كاس التفيــا 2017، و'روح 
اهلل محمــدي' مــدرب فريــق الســاحة والميــدان االيرانــي للعمــال، قــد ترشــحا للعضويــة فــي لجــان االتحــاد 

الرياضــي لــكاس العمــال 2017 فــي التفيــا قبــل ان يتــم الغائهــا مــن جانــب االتحــاد نفســه.
وفــي تصريــح لمراســل وكالــة الجمهوريــة االســالمية لالنبــاء، افــاد حســيني ان الرياضييــن الذيــن مثلــوا 
ــا  ــة رفضهم ــى خلفي ــك عل ــة وذل ــي اللجــان التخصصي ــوا مــن الترشــح ف ــراق وتونــس ايضــا حرم ــي الع دولت

كالفريــق االيرانــي منافســة الفريــق الصهيونــي .
وفيمــا اكــد علــى افتقــار هــذا القــرار لالنصــاف والعــدل، قــال المســؤول الرياضــي االيرانــي ان ايــران قدمــت 
طعنــا علــى هــذا القــرار وطالبــت باعــادة النظــر فيــه؛ مســتبعدا فــي الوقــت نفســه ان يتــم الموافقــة علــى هــذا 

الطلب.
وفيمــا يخــص عــدد الرياضييــن الذيــن انســحبوا مــن المشــاركة فــي المباريــات مــع الكيــان الصهيونــي، 
ــا كــرة  ــة بمافيه ــف المســابقات الرياضي ــا مــن النســاء والرجــال وفــي مختل ــال حســيني ان نحــو 90 رياضي ق

القــدم وكــرة المنضــدة والشــطرنج قــرروا االنســحاب.
بطلب من االتحاد الدولي للعبة..

كيميا علي زاده تحمل لواء المسابقات الدولية في كأس 
العالم بالتايكواندو

ذكــر االتحــاد الدولــي للتايكوانــدو بــأن "كيميــا علــي زاده" – أول امــرأة ايرانيــة تتقلــد ميداليــة اولمبيــة – 
هــي مــن ســتحمل علــم " W T F" فــي حفــل افتتاحيــة مســابقات كأس العالــم بالتايكوانــدو.

حيــث أن الــدورة 23 مــن بطولــة كأس العالــم 2017 ســتبدأ اعتبــارًا مــن 2017/6/24 ولغايــة 30 منــه فــي مدينــة 
"موجــو" الكوريــة الجنوبيــة 

وفــي صالــة "تــي وان آرنــا".
كيميــا  وســترتدي 
الجديــدة  المالبــس 
الخاصــة باللعبــة وهــي ترفــع 
والــذي  المســابقات  علــم 
ــًا  ــة دولي ــعار اللعب ــل ش يحم

."W T F  "
المنتخــب  ويتألــف 
المشــارك  االيرانــي 
بالبطولــة لفئــة الرجــال مــن 
كل مــن: آرميــن هــادي بــور – فــرزان عاشــور زاده – ميــر هاشــم حســيني – ابوالفضــل يعقــوب حجــي زواره 

مردانــي. وســجاد  رجبــي  ســعيد   – عرفانيــان  بوريــا   –
أمــا المنتخــب النســائي فيتكــون مــن: ناهيــد كيانــي – طيبــة بارســا – كيميــا علــي زاده – مليــكا ميــر 

حســيني – زهــرا بــور اســماعيل واكــرم خــدا بنــده.
ويشــرف علــى قيــادة منتخــب الرجــال مهــدي بــي بــاك ويســاعده علــي رضــا نصــر آزادانــي وهــادي افشــار، 

فيمــا يشــرف علــى المنتخــب النســوي مهــرو كمرانــي وتســاعدها فاطمــة صفــر بــور وريحانــة فــوالدي.

أتلتيكو مدريد يقترب من حسم أولى صفقاته
ــه خــالل الصيــف الجــاري، باســتعادة  ــة ل ــد اإلســباني، مــن إتمــام أول صفق ــادي أتلتيكــو مدري ــرب ن يقت

ــون إســترليني. ــغ 26 ملي ــزي، بمبل دييجــو كوســتا، مهاجــم تشيلســي اإلنجلي
ــون إســترليني،  ــة بلغــت 32 ملي وكان كوســتا رحــل فــي 2014 عــن الفريــق لالنضمــام لتشيلســي، بصفق

الــدوري  لقــب  ليحصــد 
اإلنجليــزي مرتيــن، وكأس 

الرابطــة.
صحيفــة  وذكــرت 
أن  البريطانيــة،  "ميــرور" 
ســيقوم  مدريــد  أتلتيكــو 
الالعــب،  مــع  بالتعاقــد 
مالييــن   6 بـــ  أقــل  بمبلــغ 
المبلــغ  عــن  إســترليني، 
الــذي دفعــه البلــوز منــذ 3 
ســنوات لضــم كوســتا، علــى 

أن ينضــم لفريــق العاصمــة اإلســبانية فــي يناير/كانــون الثانــي، بعــد انتهــاء عقوبــة الحرمــان مــن التعاقــدات.
وتعــرض نــادي أتليتكــو مدريــد، لإليقــاف بســبب التعاقــد مــع العبيــن أقــل مــن 18 عامًــا، وأقــرت المحكمــة 
ــاالت  ــا مــن دخــول ســوق االنتق ــح ممنوعً ــران الماضــي، ليصب ــي األول مــن يونيو/حزي ــة ف ــة العقوب الرياضي

الصيفيــة علــى أن يتمكــن مــن ضــم العبيــن فــي يناير/كانــون الثانــي 2018.
وأوضحــت الصحيفــة أن أتلتيكــو مدريــد، ســيحاول ضــم الالعــب علــى أن يبقــي فــي تشيلســي لمــدة 6 
أشــهر، قبــل االنضمــام لكتيبــة األرجنتينــي دييجــو ســيميوني، مــدرب الروخيبالنكــوس، بشــرط خروجــه مــن 
قائمــة البلــوز المشــاركة فــي بطولــة دوري أبطــال أوروبــا، حتــى يتمكــن الفريــق مــن االســتفادة مــن خدماتــه 

فــي التشــامبيونزليج، حــال التأهــل لــأدوار اإلقصائيــة.
وأعلــن كوســتا تلقيــه رســالة مــن كونتــي تؤكــد انتهــاء فترتــه فــي تشيلســي، والتــي كان نصّهــا: " أهــاًل 
دييجــو، أتمنــى أن تكــون بخيــر، شــكرًا لــك علــى مــا قدمتــه الموســم الماضــي، وأتمنــى لــك التوفيــق فــي 

العــام المقبــل، أنــت لســت ضمــن خططــي المســتقبلية".

أمراض يعالجها الصيام.. لن تتوقعوها
للصيــام تأثيــر مهــم و إيجابــي علــى الصحــة العامــة مــن حيــث عــالج األمــراض أو الوقايــة منهــا وهــو 
مــا اثبــت علميــا مــن خــالل الدراســات و األبحــاث الطبيــة العلميــة مــن كل دول العالــم، جمعنــا لكــم كل 

األمــراض التــي يعالجهــا الصيــام و يســاعد فــي الســيطرة عليهــا و التــي يقــي منهــا وهــي:
األمراض التي يعالجها الصيام:

ــرازات  ــدة و اإلف ــرازات المع ــي تنشــيط إف ــام يســاهم ف ــث أن الصي ــاز الهضمــي: حي ــراض الجه - أم
الهضميــة و يعمــل علــى تنظيــف أعضــاء الجهــاز الهضمــي ممــا يســاهم فــي تحســين عملهــا مثــل 

القولــون .
ارتفــاع   -
فــي  الكوليســترول 
يســاعد  الصيــام  الــدم: 
الدهــون  حــرق  علــى 
المتراكمــة فــي جســم 
اإلنســان ممــا يســاهم 
فــي ضبــط مســتويات 
فــي  الكوليســترول 

. م لــد ا
الكلــى:  أمــراض   -

للصيــام تأثيــر قــوي علــى صحــة الكلــى كمــا أنــه يســاهم فــي عــالج حصــوات الكلــى ألنــه يمنــع الترســبات 
الكلســية المســببة لتكــون الحصــى.

- األمــراض الجلديــة: يعتبــر الصيــام عــالج مهــم لأمــراض الجلديــة مثــل حساســية الجلــد واألكزيمــا، 
ــك  ــي ذل ــا. ويرجــع الســبب ف ــي تحســين البشــرة و نقائه ــام يســاهم ف ــا أن الصي و حــب الشــباب، كم
إلــى أن كميــة المــاء فــي الــدم تقــل أثنــاء الصيــام ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض نفاذيــة الجلــد للمــاء، وزيــادة 

مقاومتــه للبكتريــا.
- األمراض الناتجة عن السمنة: كمرض تصلب الشرايين، وضغط الدم، وبعض أمراض القلب.

ــرض  ــل: م ــة مث ــة الطرفي ــدورة الدموي ــراض ال ــض أم ــام بع ــج الصي ــة: يعال ــدورة الدموي ــراض ال - أم
الرينــود ومــرض برجــرو مــرض إلتهــاب المفاصــل المزمــن ) الروماتويــد (.

- الســموم المتراكمــة بالجســم: الصــوم مهــم لمســاعدة الجســم فــي التخلــص مــن الســموم 
المتراكمــة التــي تســبب األمــراض و تعيــق عمــل أعضــاء الجســم.

تقنيات حديثة للتخلص من آالم الظهر
تعــد آالم الظهــر مــن أكثــر اآلالم شــيوعا، وقــد زادت مؤخــرا بســبب نمــط الحيــاة الســريع وقلــة 

الحركــة، وتختلــف أســباب هــذه المشــكلة الصحيــة وتختلــف معهــا طــرق العــالج.
وهــذه اآلالم مــن أكثــر اآلالم التــي تــؤدي لعــدم القــدرة علــى الحركــة، وبحســب أطبــاء فــإن آالم الظهــر 
هــي شــكوى شــائعة عنــد األشــخاص الذيــن يعملــون معظــم األوقــات فــي المكاتــب وخلــف الحاســوب، 
آالم  تترافــق  مــا  وعــادة 
الظهــر بــآالم فــي العنــق 

والرقبــة.
ــت  وتطــورت وتنوع
ــن  ــص م ــات التخل تقني
آالم الظهــر، وهــي باتــت 
تحــت  تســتخدم  اآلن 
الكمبيوتــر،  توجيــه 
حقــن  خــالل  فمــن 
مــن  معينــة  أنــواع 
المنطقــة  فــي  األدويــة 
ــدا عــن  ــم فــي جلســات متنوعــة بعي ــى األل ــاء الســيطرة عل ــح بإمــكان األطب المتضــررة فــي الظهــر أصب

الجراحــة.
ومــن الممكــن أن تكــون أذيــة األقــراص الفقريــة فــي منطقــة أعلــى الظهــر ســبب هــذه اآلالم، إال أن 

بعــض اآلالم ترجــع إلــى التوتــر والشــد العضلــي.
ويــرى األطبــاء أن أســباب كثيــرة تقــف وراء هــذه اآلالم فقــد تكــون مــن عــوارض اإلصابــة بهشاشــة 
العظــام، أو التهــاب المفاصــل أو كســور ورضــوض فــي الفقــرات كمــا أنهــا تحــدث بســبب التــور والجلــوس 

الخاطــئ.

اختراع مادة خارقة تمنع تحطم شاشة الهاتف
نجــح فريــق مــن الباحثيــن البريطانييــن بتطويــر "مــادة خارقــة" يمكنهــا أن تمنــع تحطــم شاشــات 

ــة. الهواتــف المحمول
وقــام باحثــون مــن جامعــة كويــن فــي إيرلنــدا الشــمالية، بالتعــاون مــع فريــق آخــر مــن جامعــة 
ســتانفورد، وجامعــة كاليفورنيــا، والمعهــد الوطنــي لعلــوم المــواد فــي اليابــان مــن أجــل تطويــر المــادة التــي 

ــا، وأقــوى، وأكثــر صالبــة. ــة أخــف وزنً تجعــل الهواتــف المحمول
تحتــوى المــادة الخارقــة علــى عــدد مــن المــواد الكيميائيــة، بمــا فيهــا الغرافيــن، الــذي يعــد أقــوى 200 
مــرة مــن الفــوالذ، إضافــة إلــى جزيئــات الكربــون التــي تســمى C60، والتــي تســمح للهواتــف بــأن تعمــل 

بالطاقــة الشمســية.
ــة لمــادة الســيليكون، ولكنهــا ذات اســتقرار  تعتبــر تلــك المــادة المعجــزة لهــا خصائــص ماديــة مماثل
ــة للكســر،  ــر قابل ــزة غي ــع أجه ــك فهــي مالئمــة لتصني ــوزن، ولذل ــي ال ــة ف ــى وخف ــة أعل ــي ومرون كيميائ

ــة. ــة "الصــن" البريطاني بحســب صحيف
وتســاعد أيضًــا تلــك المــادة فــي تقليــل اســتخدام الهواتــف للطاقــة، بســبب تصميــم الجهــاز الــذي 

يســاعد فــي إطالــة عمــر البطاريــة وتقليــل الصدمــات الكهربائيــة.

اكتشاف مضاد حيوي جديد فعال بمكافحة البكتيريا المقاومة
اكتشــف علمــاء فــي عينــة مــن التــراب أخــذت مــن إيطاليــا مضــادًا حيويــًا جديــدًا فعــااًل ضــد البكتيريــا 

المقاومــة للمضــادات الحيويــة المعروفــة.
 وهذا المضاد الحيوي الجديد الذي تنتجه جرثومة سمى "بسودوريديميسين".

ــا مقاومــة خــالل تجــارب فــي  ــا مــن بينهــا بكتيري وقــد قضــى علــى مجموعــة واســعة مــن البكتيري
ــة. ــران بواســطته مــن مــرض الحمــى القرمزي ــد شــفيت فئ ــر. وق المختب

ونشر هذا االكتشاف في مجلة "سيل" األمريكية العلمية.
ويبطــل هــذا المضــاد الحيــوي الجديــد مفعــول البوليميــراز وهــو أنزيــم أساســي لــكل وظائــف 

الكائنــات الحيــة تقريبــًا.
إال أن آليتــه مختلفــة عــن الريفامبيســين وهــي فئــة مــن المضــادات الحيويــة التــي تســتهدف هــذا 

األنزيــم أيضــًا.
ــة مــع المضــادات  ــد أقــل بعشــر مــرات مقارن ــر مقاومــة لهــذا المضــاد الحيــوي الجدي ــة تطوي وامكاني

ــًا. ــرة فــي الســوق راهن ــة المتواف الحيوي
ــة  ــي معالج ــًا ف ــااًل خصوص ــر وكان فع ــي المختب ــا ف ــن البكتيري ــًا م ــى عشــرين نوع ــى عل ــو قض وه

ــادات حيويــة مختلفــة. ــا مض ــاوم الكثيــر منه ــة التــي تق ــة والعنقودي ــورات العقدي المك
ــة  ــالث المقبل ــنوات الث ــي الس ــد ف ــوي الجدي ــاد الحي ــذا المض ــع ه ــريرية م ــارب س ــر تج ــد تباش وق
علــى ان يطــرح فــي الســوق فــي غضــون عشــر ســنوات علــى مــا قــال الباحثــون فــي جامعــة رتغــرز نيــو 

ــة. ــا الحيوي ــة "ناسيســونز" للتكنولوجي ــك والشــركة اإليطالي برانزوي

6 ةضيرعالم الـ.... االثنين 24 رمضان، 1438 هـ ق 29 خرداد 1396 هـ ش، 19 حزيران 2017ما العدد )9594( السنة السابعة والثالثون
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