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تتعرض أعيننا خالل الصيف لحروق القرنية واإلجهاد والحساســية، بسبب 
التعرض الطويل للشــمس واألشعة البنفســجية الضارة، وللحفاظ عىل سالمة 
 Times« العينني ميكنك اتباع النصائح التي احتواها تقرير طبي نرشته صحيفة

Of India« الهندية:
- النظارة..

كام أن واقيات الشــمس رضورية للبرشة، يجب حاميــة العيون أيضًا من 
خالل ارتداء النظارات الشمسية أو الطبية التي بها خاصية توفر حامية إضافية 

للعينني وتحميها من حروق القرنية.
- الرتطيب..

يعترب تناول كمية جيدة من الســوائل أمرًا ال غنى عنه لتعزيز صحة العينني 
ألن رشب املاء يســاعد عىل إنتاج كمية صحية من الدموع وترطيب العيون، مع 

تجنب املرشوبات التي تحتوي عىل كافيني ألنها تؤدي إىل الجفاف.
- القطرات..

نظرًا ألن حرارة الصيف تتســبب يف جفاف العني والتهابها، يجب استخدام 
القطرات املرطبة للعينني للقضاء عىل الجفاف واألمل ومن األفضل أن تكون بناء 

عىل وصفة الطبيب.
- تجنب الشمس..

إن مل يكن رضوريًا، فال تتعرض ألشــعة الشــمس خالل فرتة الظهرية ألنه 
الوقت الذي تكون فيه الشمس عىل أشدها، وتكون األشعة فوق البنفسجية يف 

ذروتها، وهو أمر غري صحي لسالمة العينني.
- كرميات البرشة..

يعترب وضع الواقي من الشــمس بالقرب من العني أو حول منطقة الجفون 
من العادات املؤذية للعينني كثريًا إذا دخلتها عن طريق الخطأ، وقد تســبب حرقًا 

كيميائيًا لسطح العني قد يستمر أيامًا عدة.

كيف حتمي العيون من حرارة اجلو؟

مبنظمة  خبرية  حذرت 
أن  من  العامليــة  الصحــة 
أهم  من  الحيوية  املضادات 
التي  العلمية  املكتســبات 
عرفها اإلنســان يف املجال 
الطبي والعالجي، وبفضلها 
من  املاليني  مئات  إنقاذ  تم 
التــي كانت تزهق  األرواح 
بسبب كافة أشكال العدوى 
التي مل يكــن لها عالج يف 
عرص مــا قبــل املضادات 

الحيوية.
ويف حوار مع »العربية.

نت«، أشــارت الدكتورة مها طلعت، املستشارة اإلقليمية ملقاومة مضادات امليكروبات والوقاية من العدوى 
ومكافحتهــا يف مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لرشق املتوســط، إىل أن الخطورة تتعلق بســوء 
استخدام املضادات الحيوية أو اإلفراط يف استخدامها عىل نحو غري رشيد، ما أدى إىل التأثري عىل البكترييا 
وجعلها تكتســب مقاومة للمضادات الحيوية ومن ثم إىل فقدانهــا – أو فقدان معظمها للتأثري العالجي 

املنشود وتسبب يف ظهور ما نعرفه اآلن مبقاومة البكترييا للمضادات الحيوية.
وعندما تنتقل هذه البكترييا من إنســان إىل إنســان، ال يجد األطباء املضاد الحيوي املناسب لقتل هذه 
البكترييا، التي باتت متثل تهديدًا عامليًا للصحة والتنمية، وتســتدعي اتخــاذ إجراءات عاجلة ملواجهة هذا 

التهديد للصحة العاملية.

اسرتاحة

أفقيا 
1ـ ملك الوحي ـ دولة عربية.

2ـ للنداء ـ اول النهار ـ حرف جر.
3ـ مخبز ـ نهاية.

4ـ بكاء وعويل ـ يلجأ.
تســتخدمها  ـ  تســتوضح  5ـ 

االسامك يف الحركة.
6 ـ أرشدها ـ قهوة .

7 ـ جري ـ دراهم )مبعرثة(. 
8 ـ مــن الخــروات ـ خصال 

حميدة .
9 ـ اطراف اصابعها ـ الجواب. 

10 ـ للندبــة ـ حرفان مكرران ـ 
اخفاء عن النظر. 

11 ـ خائن ـ دولة اوروبية.
12 ـ ام الكتاب )معكوسة( .

عمودي :
1ـ نادي كرة قدم ايطايل ـ اوبخ 

)مبعرثة( .
2ـ عاصمــة فرنســا ـ اختنه) 

مبعرثة(.
3ـ مصارعة كندية محرتفة يف 

.wwe
4ـ نصــف كلمة يصبــح ـ وده 

وحنانه ـ عاصمة تركيا. 
5 ـ حليب ـ يحطمها .

6 ـ يحــذر ـ اشــتاقا ومتنيــا 
)معكوسة( .

7ـ رمقا )معكوسة( ـ قوم منهم 
عاد ـ اداة استثناء .

8 ـ ثلث كلمة وزه ـ اســم اشارة 
للقريب ـ فاه)معكوسة(.

9ـ  حارس املنتخب اليمني السابق.
10 ـ دالل ـ حرف ناسخ ـ دنونا.

11ـ نرشف ونظهر )معكوسة ( ـ 
ارشعي. 

12ـ من املنبهات ـ متشــابهان ـ 
متشابهان.
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حتذير طبي من ا�ضتخدام امل�ضادات احليوية


