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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6044

امني املؤتمر العلمي للسكتة الدماغية في ايران:

باحثون ايرانيون يستخدمون الرمان في الحد من تكاثر الخاليا السرطانية

ثالثة مؤشرات لالصابة بالسكتة الدماغية

ق��ال االمي��ن العلمي للمؤتمر الحادي عش��ر
للس��كتة الدماغي��ة في ايران حس��ین آقامیري
الذي س��يقام من  20لغاية  22ش��باط /فبراير
المقب��ل أن ثم��ة ثالث��ة أع��راض رئيس��ية ف��ي
مجال االصابة بالسكتة الدماغية.
واض��اف آقامی��ري عش��ية المؤتم��ر الح��ادي
عش��ر ح��ول الس��كتة الدماغي��ة فيم��ا يتعل��ق
بأعراضه��ا :إن انحرافات الوجه  ،وضعف اليد
أو الق��دم  ،والتغيي��رات المفاجئ��ة ف��ي التكل��م
يج��ب أن تؤخ��ذ عل��ى محم��ل الج��د ،حيث أن
حدوث هذه العالمات بمثابة أعراض لالصابة
بالس��كتة الدماغية وينبغي تقديم المس��اعدة
للمريض في الوقت الذهبي.
وتاب��ع :إذا م��ا اعتق��دت االس��ر ّ
أن وق��ت
وص��ول خدم��ات الط��وارئ ق��د يط��ول ،يج��ب
ينق��ل المريض إلى مرك��ز العالج الخاص،
ال��ذي يُفض��ل أن يك��ون مجه � ًزا بخدم��ات
خاص��ة للمرض��ى الذين يعانون من الس��كتة
الدماغي��ة  ،قب��ل انتهاء الم��دة الذهبية التي
تس��تغرق  4.5س��اعة .وأوض��ح المخت��ص ف��ي

الم��خ واألعص��اب إن ع�لاج الم��رض ينقس��م
ال��ى جزءي��ن ،األول ف��ي وق��ت ال �ـ  4،5س��اعات

بعد وقوع السكتة الدماغية ،ويقدم للمريض
عقار األكتين  ،وهو متوفر في البالد بحمد

عقار لعالج السكري آمن على العظام
أظهرت دراس��ة أمريكي��ة حديثة ،أن عقارا
ش��هيرا لع�لاج م��رض الس��كري م��ن الن��وع
الثاني ،أثبت أنه آمن على العظام ،وال يزيد
خطر تعرض المرضى لكسور العظام.
الدراس��ة أجراه��ا باحث��ون بمستش��فى
بريجه��ام للنس��اء ف��ي بوس��طن األمريكية،
ونش��روا نتائجه��ا ،ف��ي الع��دد األخي��ر م��ن
دوري��ة ()Annals of Internal Medicine
العلمية.
وأج��رى الفري��ق دراس��ته الكتش��اف
اآلث��ار الجانبي��ة لعق��ار “كاناجلفلوزي��ن”
( )canagliflozinالذي يس��تخدم بمساعدة
الرياض��ة والنظ��ام الغذائ��ي الصح��ي
للس��يطرة عل��ى ارتف��اع س��كر ال��دم لمرضى
السكري من النوع الثاني.
وكان��ت بع��ض الدراس��ات أثبت��ت أن
تن��اول ه��ذا العق��ار يرتب��ط م��ع انخف��اض
كثاف��ة المع��ادن ف��ي العظ��م ،واحتم��ال
زي��ادة خط��ر تعرضها للكس��ر ،وهو أمر مهم
ألن األش��خاص الذي��ن يعان��ون م��ن م��رض
الس��كري م��ن الن��وع الثاني ه��م بالفعل في
خطر أعلى من التعرض لكسور العظام.
ولتقيي��م اآلث��ار الجانبي��ة للعق��ار عل��ى
العظ��ام ،راج��ع الفري��ق بيان��ات أكث��ر م��ن

اهلل ،وال توجد مشكلة في هذا المجال.
ون��وه آقامي��ري ال��ى ان��ه اليمك��ن تقدي��م
ه��ذا ال��دواء لجمي��ع المرض��ىّ ،
ألن البع��ض
يس��تخدمون أقراص الوارفارين بسبب ضغط
ال��دم ،أو أن الـ  4س��اعات والنصف قد انقضت،
لذل��ك يج��ب نقله��م إل��ى المستش��فيات
المختص��ة ف��ي معالج��ة الس��كتة الدماغي��ة
والت��ي تحتوي على القس��طرة إلزالة الجلطة
من الدماغ.
واع��رب عن ابتهاجه لتجهيز قس��م الطوارئ
ف��ي طه��ران حالي �اً بس��يارات إس��عاف خاص��ة
توف��ر الخدم��ات المناس��بة للمرض��ى الذي��ن
يعانون من السكتة الدماغية وتوفير التنسيق
ال�لازم لتلقي المس��اعدات الالزم��ة للمريض.
ويش��ار الى ان المؤتمر الحادي عش��ر للس��كتة
الدماغي��ة س��ينعقد ف��ي ي��وم  20لغاي��ة 22
ش��باط /فبراي��ر المقب��ل في قاع��ة المؤتمرات
بالمكتب��ة الوطنية بطهران ،وس��يقوم أس��اتذة
ومختص��ون ب��ارزون باس��تعراض اح��دث
االنجازات على صعيد معالجة هذا المرض.

الح��روق ،ه��ي الخط��ر األكث��ر حدوث��ا
داخ��ل المن��ازل الت��ي يتواجد به��ا األطفال
الصغ��ار ،فالصغ��ار ال يهاب��ون الن��ار وال
يتمكن��ون م��ن فه��م عواقبه��ا ،والبوتج��از
والغالي��ة والدفاي��ة كله��ا أجه��زة ينظ��ر
الطفل لها على أنها مجال لالستكشاف .
وفق��ا لتقري��ر نش��ر بموق��ع mayoclinic
الطب��ي ،ف��إن هن��اك بعض اإلج��راءات التي
يمك��ن االعتم��اد عليها وتطبيقه��ا لحماية
الطف��ل م��ن ف��رص إصابت��ه بح��روق ،فهذه
االحتياط��ات م��ن ش��أنها أن تقل��ل ه��ذه
الف��رص وتجع��ل الطف��ل ف��ي مأم��ن داخ��ل
بيت��ه ،وال ش��ك أن الحروق أن��واع وتختلف
م��ن حال��ة ألخ��رى ،فض�لا ع��ن اخت�لاف
درجاته��ا ،درج��ة أول��ى وثاني��ة وثالث��ة ،ومن
أبرز االحتياطات:
 ض��ع المدف��أة والموقد والمك��واة وكلاألجه��زة الت��ي تعم��ل بالس��خونة والح��رارة
في م��كان مخصص بالمنزل ،ويحظر على
الطف��ل الوص��ول إلي��ه ،ويصب��ح منطق��ة
محرم��ة يلت��زم كل أف��راد األس��رة بع��دم
النفاذ لها إال الوالدان.
 ال تحمل ش��يئا س��اخنا كالمش��روب أوطب��ق الش��وربة أو مي��اه الكات��ل وأنت تحمل
طفلك تحت أي ظرف.
 -ازيل��ي كل مف��ارش الط��اوالت وذل��ك

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

ه��دوؤك وثقت��ك يمنح��اك مص��دراً
طبيعي �اً للحيوي��ة ،فأن��ت مفع��م بالحيوي��ة
وحت��ى أصعب الظ��روف لن تمثل أية عواقب
بالنس��بة ل��ك .تس��تطيع االنغم��اس ف��ي
الحي��اة ب��دون ت��ردد .اس��تعد لش��يء خ��اص،
وذل��ك ألن المحيطين بك مبهورون بك.
إذا أردت الب��دء ف��ي مش��روعات جدي��دة ،ل��ن
يكون لديك نقص في عدد المؤيدين.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

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
لتل��ك العوائ��ق العاب��رة على مس��ار حياتك
ف��ي حالة م��ا اذا قررت تجاهلها بكل بس��اطة.
ستحتاج إلى الدعم والمعاملة.

األسد

 22متوز  21 -آب

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.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

كل ما تقوم بعمله حالياً يتم على الفور
وعل��ى أكم��ل وج��ه .كل ش��خص تتعام��ل
مع��ه من أصدقاء أو معارف أو زمالء بالعمل
معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل
مع األمور من الجانب الجيد وقدرتك على
أداء كل شيء بكفاءة ،مما يزيد من ثقتك
بنفس��ك بدرجة عالية .اح��رص على تبادل
هذا اإلعجاب بنفس القدر.

على الرغم من أن كل شيء كان يسير
بسالس��ة من قبل ،يقف ش��يء أو شخص ما
ف��ي طريقك اآلن .ح��دد مقدار القوة التي
تحتاجه��ا للتغلب على ه��ذه العقبات 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.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

تش��عر بالراح��ة التام��ة فيم��ا يخ��ص
ذات��ك واألم��ور الت��ي تق��وم به��ا ،ويظه��ر
علي��ك ه��ذا الج��و وينتق��ل إل��ى م��ن ه��م
قريب��ون من��ك .اس��تغل الفرص��ة اآلن
للتواص��ل م��ع أش��خاص بنف��س العقلي��ة.
اكمل خططك بأفكار اآلخرين وابدأ في
العمل بطاقة مركزة ،فما كان يبدو غير
متاح قد أصبح اآلن في متناول يدك.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

اآلن وقت��ك! س��وف تتع��رض ف��ي العمل
لس��يل م��ن التحدي��ات والخط��ط الجدي��دة.
إذا أبدي��ت بع��ض االهتم��ام به��ذه التحدي��ات
والخطط ،فس��وف ت َكوِّن أصدقا ًء جدد .يلجأ
إليك الناس أيضاً في حياتك الخاصة .قد
تظهر بعض العالقات الجديدة والممتعة إذا
أبدي��ت رد فعل إيجابي .من الضروري أن تدع
حالة النشوة الحالية على سجيتها.

تواجه��ك الي��وم أف��كار جدي��دة ،وس��وف
تنج��ح إذا قابلت المخاطر بش��جاعة .يمكنك
االعتم��اد عل��ى دع��م زمالئ��ك ف��ي حال��ة
نجاح��ك .كذل��ك يج��ب أن ُت ْظ ِه��ر بع��ض
الصراح��ة ف��ي عالقت��ك .األفكار غي��ر العادية
التي تراود شريكك قد تؤدي إلى فتح مسارات
جدي��دة؛ كاش��فة لجان��ب جدي��د تمام �اً م��ن
ذاتك .إال إنه يجب أن تظل متواضعاً.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

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 وأن ال تنتابك النرجسية.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

يمكنك اليوم العمل بشكل ب ّناء من خالل
الفريق ،وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق
أصعب األفكار اليوم .س��وف تتلقى دعماً بشكل
خ��اص م��ن خ�لال العم��ل وكذل��ك حيات��ك
الشخصية ،أظهر حبك لآلخرين بهدف تقوية
العالقات .قد تقابل اليوم حب حياتك ،فافتح
عينيك جيداً! تعود عليك الحركة بالفائدة
وتخلصك من الطاقة المكبوتة.
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عادة «خاطئة» في االستحمام ..وخبراء يكشفون مخاطرها
حين يش��تد البرد في فصل الش��تاء،
يس��تحم البعض بماء ش��ديد الس��خونة
حتى يحظوا بلحظات من الدفء ،لكن
خب��راء الصح��ة ينبه��ون إل��ى التبع��ات
الخطيرة لهذا األمر.
وبحس��ب الخبي��ر الك��وري الجنوب��ي
ف��ي األمراض الجلدية ،لي س��انغ جون،
فإن االس��تحمام بماء ساخن جدا يؤدي
إلى فقدان الجلد للطبقة «المتقرنة»،
وتس��اعد ه��ذه الطبق��ة عل��ى حماي��ة
األنسجة من األضرار الخارجية.
ويضي��ف الخبي��ر ال��ذي يعم��ل ف��ي
إح��دى مصح��ات العاصم��ة س��يئول ،أن
فق��دان الطبقة «المتقرن��ة» التي تضم
حوال��ى  20م��ن الخالي��ا المس��طحة،
يزيد من حساسية الجلد لدى اإلنسان.
ويش��ير إل��ى أن االس��تحمام بم��اء
س��اخن ج��دا يج��رف دهون��ا مفي��دة
للجل��د ،إضاف��ة إل��ى إزال��ة الطبق��ة
الواقي��ة والتس��بب بحالة م��ن الجفاف
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الش��ديد في البش��رة .ويوص��ي الطبيب
بتدفئ��ة م��اء االس��تحمام لعش��ر دقائق
بح��رارة تق��ل ع��ن أربعين درج��ة مئوية،
وفق م��ا نقل الموقع الك��وري الجنوبي
«شوزن إلبو».
وينب��ه الباح��ث إل��ى أن وج��ود أض��رار
صحي��ة في االس��تحمام اليوم��ي ،أما من ال
يستطيعون التخلي عن هذه العادة ،فيجدر
به��م أن يقلل��وا م��ن اس��تخدام منتج��ات
الش��امبو والصاب��ون .وبع��د االس��تحمام،
يس��اعد وض��ع مس��تحضرات الترطيب على
تقليل درجة الجفاف في البشرة.

9

الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

تتأرج��ح الي��وم بي��ن الحم��اس والنش��اط
المفع��م وبين فت��ور العزيم��ة واإلحباط أكثر
م��ن المعت��اد .ح��اول تذك��ر الماضي ،فس��وف
تتيق��ن أن م��ا يبدو اليوم معقد ج��داً ،لن يكون
له أهمية تماماً عن قريب ،ويساعدك هذا أيضاً
ف��ي تقدي��ر األم��ور والصعوبات نس��بياً .هذا ما
سيجعلك في وفاق مع ذاتك ومع محيطك
وسيحقن جو المعارضة من حولك.

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

ن��ال فري��ق جامع��ة امي��ر كبي��ر
التكنولوجي��ة االيراني��ة الميدالي��ة
الذهبي��ة ف��ي مس��ابقات باكس��تان
للبرمجي��ات  ACM ICPCالت��ي
اقيمت في الهور.
وق��ال عض��و الهيئة التدريس��ية في
كلي��ة الرياضيات وعلوم الحاس��وب
ورئي��س الفري��ق الجامعي المش��ارك
ف��ي المس��ابقات أمی��ن غیب��ي ،ان
الفري��ق المش��ارك ف��ي المس��ابقات
يض��م  3اش��خاص وق��د حص��ل عل��ى
ترخيص المش��اركة في المسابقات
الدولية التي ستقام في البرتغال في مارس  /آذار المقبل.
واض��اف غيب��ي ،ان مس��ابقات  ACM ICPCكتاب��ة البرمجي��ات تق��ام س��نويا ف��ي
مختلف بلدان العالم ويتنافس المش��اركون على االجابة على االس��ئلة في اقصر
وقت ممكن.
وتابع :ان مس��ابقات البرتغال الدولية سيش��ارك اكثر من  50الف ش��خص من 3
آالف جامعة من جميع بلدان العالم.

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
ال يب��دو أن األش��ياء تس��ير بص��ورة جي��دة
الي��وم ،فلدي��ك أيض �اً مش��كلة ف��ي التركيز
عل��ى المهام اليومية .على الرغم من صعوبة
تحفيز ذاتك ،ال تخفض رأسك في يأس .إذا
قم��ت بأفض��ل ما عندك فس��وف تحصل على
بع��ض النجاح��ات المح��دودة ،إال أنه ال يجب
أن تتوق��ع الكثي��ر .عندم��ا تس��تعيد هدوئ��ك
وتصبح أكثر ثقة ،سوف تتحسن األمور.

السرطان

جامعة ايرانية تحرز الذهبية في مسابقات باكستان للبرمجيات

ألن جذب وشد الطفل لها سهل.
 اخت��اري الطاول��ة العالي��ة المرتفع��ةيمك��ن عمل رف خاص لألجهزة التي تعمل
بالحرارة ويكون مرتفع جدا عن األرض وال
يسهل الوصول إليه.
 كل مكاب��س الكهرب��اء والفيش��ةوكل م��ا يمك��ن وض��ع الس��لك الكهربائي
ب��ه غطي��ه تمام��ا بالل��زق أو بالكرت��ون على
سبيل المثال.
 ال تقدم لطفلك طعاما س��اخنا اختبردرج��ة حرارت��ه جي��دا وقدم��ه بع��د أن يك��ون
دافئا ال أكثر.
 ال تق��دم لطفلك مش��روب دافئ إال فيكوب محكم الغلق.
 حاول اختيار المفروش��ات والسجاجيدالمقاومة للحريق وأنواعها كثيرة.
 قب��ل اس��تحمام الطف��ل وقب��ل دخول��هالحم��ام مع��ك ،اختبر درجة ح��رارة المياه
لتكن دافئة وبعدها اجلب طفلك للبانيو.
 ال تت��رك جه��از يعم��ل بالح��رارة ف��يفيش��ته الكهربائي��ة أو موض��ول بالكهرب��اء،
انهى استخدامك له وانزع الفيشة.
 اجعل طفلك يعي خطورة النار ،ودوماحذره منها حتى يعي تدريجيا.
 اغل��ق مفاتي��ح البوتج��از ب��أدوات معينةلمنع عبث األطفال.

1

22حزيران  21 -متوز

انت��ج باحث��ون ايراني��ون
عق��ارا مس��تخلصا م��ن زي��ت
بذور الرمان يساهم في الحد
من تكاثر الخاليا السرطانية
في جسم االنسان.
ويستطيع هذا الدواء الذي
انت��ج عل��ى ش��كل كبس��ولة،
الح��د م��ن انتش��ار خالي��ا
س��رطان الث��دي والبروس��تاتا
والقول��ون ف��ي بيئ��ة زراع��ة
األنسجة.
ويس��اعد زي��ت ب��ذور الرمان
عل��ى زي��ادة نض��ارة البش��رة
وتجدي��د خالياه��ا وه��و مض��اد لاللتهاب��ات ايض��ا كم��ا أن��ه يعم��ل كمض��اد ق��وي
لألكسدة ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم.
والزيت الجديد غني بأحماض أوميغا  5-كما ان هذا الدواء يزيل الجذور الحرة
التي تسرع عملية الشيخوخة  ،مايؤدي إلى فقدان مرونة الجلد ويزيد من مستوى
تحمل الغلوكوز ويعالج االلتهابات المرتبطة بالسمنة.

احتياطات من شأنها حماية الطفل من الحروق داخل املنزل

 70ملي��ون مري��ض بالس��كري تناول��وا عقار
“كاناجلفلوزي��ن” ف��ي الفت��رة م��ن م��ارس
 2013إلى أكتوبر .2015
ووجد الباحثون أن هذا العقار لم يرتبط
مع زيادة خطر تعرض مرضى السكري من
النوع الثاني لكسور العظام.
وأضاف��وا أن نتائ��ج الدراس��ة يج��ب أن
تطمئن المرضى واألطباء الذين يدرس��ون
المخاط��ر والفوائ��د المحتمل��ة م��ن عق��ار
“كاناجلفلوزين” لعالج السكري.
ووفق��ا لمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة ،ف��إن
�جلة ف��ي
حوال��ى  %90م��ن الح��االت المس� ّ
ش��تى أرج��اء العال��م لم��رض الس��كري ،هي
حاالت من النوع الثاني ،الذي يظهر أساسا
ج��راء ف��رط ال��وزن وقل��ة النش��اط البدن��ي،
وم��ع م��رور الوق��ت ،يمك��ن للمس��تويات
المرتفعة من الس��كر ف��ي الدم ،أن تزيد من
خط��ر اإلصاب��ة بأم��راض القل��ب ،والعم��ى،
واألعصاب والفشل الكلوي.
في المقابل ،تحدث اإلصابة بالنوع األول
من الس��كري عند قيام النظام المناعي في
الجس��م بتدمي��ر الخالي��ا الت��ي تتحكم في
مستويات الس��كر في الدم ،وتكون معظمها
بين األطفال.
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افقياً:

عمودياً

 -1موس��يقي فرنس��ي ن��ال ش��هرة
واسعة في قيادة الجوقات الموسيقية.
 -2ضد يسار  -ضد أيمن.
 -3تمرين  -ترنح.
 -4انكسار جيش العدو.
 -5ظهر  -حب  -عاجز.
 -6عارضة توضع عليها األشياء
 للتفسير. -7ش��ريان ف��ي العن��ق  -مدين��ة
سورية.
 -8جزي��رة كندي��ة عاصمته��ا
سيدني.
 -9من الورود  -مثيل.

 -1مخرج مس��رحي وس��ينمائي
إنجليزي جدد مسرح شكسبير.
 -2يبسط  -مخابز.
 -3دولة آسيوية  -جف.
 -4طنين  -ضد اقبل.
 -5ساكن البادية  -سقي.
سجل.
 -6للندب  -فاصل ّ -
 -7عاصم��ة أميركي��ة  -خلي��ج
ليبي في المتوسط.
 -8يبادر  -مساعدة.
 -9درع  -يدعم.

كلمة السر من ستة حروف :عاصمة أميركية
القاه��رة -امض��اء -أعم��ال -األردن -المغ��رب -المنام��ة -أحب��اب -برازيلي��ا-
تلمي��ذ -تع��ب -تش��يكيا -تش��رين -ثابت -جراف��ات -جبار -جز -ج��ودو -حظ-
حمي��د -ح��دث -حص��اد -خلود -ديان��ا -دانوب -رونتغ��ن -رينوار -زي��اد -زهور-
زند -شرائع -شص -طروب -طيران -طوكيو -ظريف -غزل -فاليسا -فريد-
فائز -قناعة -قش -كلمة -كولورادو -كرة قدم -مومباسا -يخت -يونس.
حل العدد السابق لكلمة السر :أونوميشي
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:مالط��ة  -نج��د  - 2رب��ان  -مج��رى  - 3س��رب  -أن��وار  - 4يزاحم - 5
زحلة  -لي  - 6يم  -صد  -أنس  - 7الف  -نيبال  - 8عريق  -أدى  - 9ابن النديم.
عمودي �اً - 1 :مرس��يليا  - 2اب��رز  -ملع��ب  - 3الب��از  -ف��رن  - 4ط��ن  -صحح  -يا
 - 5أمل  -دنقل  - 6من  - 7نجوى  -أباد  - 8جرى  -ينادي  - 9دار السالم.

