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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6052

تقنية نانت الذكية ..العني الساهرة على اطفالكم
ه��ل تش��عرون بالقلق عل��ى طفلكم الرضيع
بعد وضعه في الفراش؟ هل تغادرون الس��رير
لي�لا أكث��ر م��ن م��رة لالطمئنان علي��ه؟ بعد
االن ل��ن تكون��وا بحاج��ة ال��ى ذل��ك فتقني��ة
نانت الذكية يمكن ان تكون العين الس��اهرة
عل��ى اطفالك��م النائمي��ن دون ان تش��عروا
بالقلق.
والجه��از هو عب��ارة عن كاميرا توضع فوق
س��رير الطف��ل ،تمس��ح كل ش��يء يحدث في
س��رير الطفل وحوله وذلك من خالل لباس
خ��اص صم��م بنم��ط معي��ن يمك��ن للكامي��را
قراءته.
وقال آرون بولوك نائب رئيس قسم التسويق
«:ناني��ت ه��و جه��از ذك��ي لمراقب��ة الطف��ل
وتتب��ع نوم��ه ف��ي ان مع��ا ،يمك��ن للكامي��را ان
تق��رأ القم��اط وتعط��ي بيان��ات ح��ول حركة
تنف��س الطفل ومدة نوم��ه ومدى جودة النوم
كم��ا ينبهك الجه��از إذا توقف طفلك عن
التنف��س فيرس��ل ل��ك تنبيه��ا عب��ر تطبي��ق
مثبت في هاتفك الذكي ».
ام��ا تقني��ة موني��ت الذكي��ة لمراقب��ة
حفاض��ات االطف��ال فيمكنها ان تس��اعدكم

على معرفة الوقت المناسب لتغيير حفاضة
الطفل.
وقال دوهيونغ بارك مؤس��س نظام مونيت :
«نح��ن نخت��رع نظ��ام مراقب��ة ذك��ي للطف��ل
يسمى مونيت .يمكن تركيب جهاز استشعار

الحفاضات عليها مباش��رة ويراقب مخرجات
الطف��ل بش��كل منفص��ل ويعط��ي إخط��ارات
فوري��ة إل��ى الهوات��ف المحمول��ة للوالدي��ن،
وبذل��ك يتمكن��وا م��ن معرف��ة أفض��ل توقيت
لتغيير الحفاضة».

بسبب «الكرش» ..العلم يحذر من «مشكلة كبيرة بالدماغ»
إن كن��ت غي��ر مهت��م باتب��اع أس��لوب حي��اة
صح��ي يقلل من حجم الده��ون على بطنك
وحول خصرك ،فإليك هذا التحذير العلمي
الجاد.
فبحس��ب دراس��ة س��لط عليها الض��وء موقع
«بريفنشن» الطبي ،تؤدي زيادة حجم الكرش
إل��ى انكماش في الدماغ ،أو بمعنى طبي تزيد
فرص اإلصابة بالخرف وألزهايمر.
ووج��دت الدراس��ة الت��ي نش��رتها دوري��ة
«نيورولوج��ي» الطبي��ة المتخصصة في طب
األعص��اب ف��ي يناير ،أن الده��ون الزائدة على
البط��ن والخص��ر تزي��د م��ن خط��ر اإلصاب��ة
بأم��راض عدي��دة بم��ا ف��ي ذل��ك
أم��راض القل��ب والس��كري ،لكنه��ا
أيض��ا لها عالق��ة باإلصابة بأمراض
الدماغ.
وتاب��ع الباحث��ون ف��ي الدراس��ة م��ا
يقرب من  10آالف مشارك بمتوسط
عم��ر  55عام��ا ،وعق��دوا مقارن��ة بين
مؤشر كتلة الجسم ( )BMIوحجم
الم��ادة الرمادي��ة والم��ادة البيض��اء
ف��ي أدمغته��م ،المكون��ان الرئيس��يان
للمخ.
وم��ع تقدمن��افي العم��ر ،ينخفض
حج��م المادتين الرمادي��ة والبيضاء
ف��ي الدم��اغ ،مم��ا يزي��د م��ن خط��ر
اإلصابة بمرض الزهايمر والخرف.
ووج��د الباحث��ون أن المش��اركين
ذوي مؤش��ر كتل��ة الجس��م المرتف��ع  -وه��و
مؤش��ر للبدان��ة  -لديه��م كمي��ة أق��ل بكثي��ر
م��ن الم��ادة الرمادي��ة ف��ي الدم��اغ مقارن��ة
بالمش��اركين الذي��ن لديه��م مؤش��ر كتل��ة
الجسم السليم.
وتظه��ر النتائ��ج أن محي��ط الخص��ر الكبير
يؤث��ر عل��ى الجه��از العصبي المرك��زي ،لكن
ال ي��زال هن��اك حاج��ة لمزي��د م��ن األبح��اث
للتحقق من االرتباط.
و»ف��ي حي��ن وج��دت دراس��تنا أن الس��منة،
خاص��ة ح��ول الوس��ط ،كان��ت مرتبط��ة
بأحج��ام الم��ادة الرمادي��ة المنخفض��ة ف��ي
الدم��اغ ،فإن��ه من غي��ر الواضح م��ا إذا كانت

التش��وهات في بنية الدماغ تؤدي إلى السمنة
أو إذا كان��ت الس��منة ه��ي الس��بب ف��ي ه��ذه
التغيرات» ،بحسب الطبيب مارك هامر ،أحد
المشاركين في إجراء الدراسة.
وأض��اف هام��ر« :لق��د وجدن��ا أيض��ا رواب��ط
بي��ن الس��منة واالنكم��اش في مناط��ق محددة
م��ن الدم��اغ .وه��ذا س��يحتاج إل��ى مزي��د م��ن
البح��ث لك��ن قد يك��ون من الممك��ن أن نقيس
مؤش��ر كتلة الجسم بش��كل منتظم للتعرف
على صحة الدماغ».
وق��ال رئي��س قس��م الدراس��ات الغذائي��ة ف��ي
جامع��ة ج��ورج ماس��ون ،ومدي��ر مرك��ز جونز

هوبكن��ز إلدارة ال��وزن ،لوران��س تشيس��كين في
تصريح س��ابق لموقع «بريفنشن»« :لألسف،
فإن البط��ن أكثر األماكن خطورة لتخزين
الده��ون» ،ذل��ك ألن ده��ون البط��ن أكث��ر
نش��اطا م��ن أي ن��وع آخ��ر م��ن الده��ون ف��ي
الجس��م ويمك��ن أن تنتش��ر ف��ي مج��رى ال��دم،
مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون في الدم.
لك��ن ال تزال هناك فرصة لتصحيح الوضع
وتجن��ب ه��ذه المش��كلة الصحي��ة ،إذا اتبع��ت
نظام��ا غذائي��ا صحي��ا ومارس��ت الرياض��ة
بش��كل منتظ��م ،وحاول��ت االبتعاد ع��ن التوتر
ق��در اإلم��كان م��ع الحصول على عدد س��اعات
كاف للنوم كل ليلة.

تس��تطيع أخ��ذ نف��س عميق واالس��ترخاء،
وق��د ح��ان الوق��ت لك��ي تفك��ر ف��ي نتائ��ج
المجهود الذي قمت به .اس��تغل هذه المرحلة
لتحس��ين حالت��ك الصحية .س��وف تعطيك
الفيتامين��ات واله��واء النق��ي عق��داً جدي��داً
م��ن الحي��اة والذي س��يكون في غاي��ة األهمية.
تس��تطيع التمت��ع بحيات��ك الخاص��ة أكث��ر
وقضاء أوقات أكثر مع أصدقائك وعائلتك.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

س��وف تقابلك التحديات بص��ورة متكررة
بش��كل غي��ر ع��ادي الي��وم ،مس��ببة ل��ك الكثير
من الضغوط .ربما يجب أن تبتعد عن الطريق
أحيان �اً ب��د ًال من تحمل مس��ؤولية كل ش��يء.
س��وف يس��اعدك ه��ذا عل��ى توفي��ر طاقت��ك
لألشياء الهامة بحق ،خاصة في العمل .يجب
أيض �اً أن تفك��ر في صحتك ،ل��ن يعود عليك
بالفائدة أن تستهلك كل قوتك.

األسد

 22متوز  21 -آب

العراقي��ل الت��ي تنبأت بقدومه��ا منذ فترة
طويلة تظهر تدريجياً وتتحول إلى واقع ،وبات
تفاديها مس��تحي ًال .واجه تلك التحديات في
أس��رع وق��ت ،حت��ى وإن كان��ت المهم��ة صعبة.
كلم��ا تأخ��رت في ذل��ك ،تراكم��ت العراقيل
ووج��ب عليك مضاعفة المجه��ود لتجاوزها.
ف��ي حال��ة ع��دم وج��ود س��وء تفاه��م ونزاع��ات
عندها تتغير األمور وال تسير كما توقعت.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

أن��ت أنس��ان م��رن وتتقب��ل التغيي��ر ،كم��ا
أن��ك تم��ر بفت��رة سلس��ة ،ف��كل م��ا تق��وم به ال
يتطل��ب مجهوداً م��ن قبلك ونتيجت��ه جيدة.
انتف��ع م��ن ه��ذه األوق��ات الممتعة للتق��دم في
تحقي��ق أحالم��ك وطموحات��ك! م��ع ذل��ك،
يج��ب اتخ��اذ الح��ذر م��ن تحم��ل ع��بء القي��ام
بع��دد كبير من األعمال دفع��ة واحدة  ،فتجد
نفسك مُحمال بما ال طاقة لك به.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

بم��ا أن��ك اآلن تنض��ح بهال��ة خاص��ة من
الق��وة واالس��تقرار ،فإن الناس س��وف يلجأون
إلي��ك م��ن أج��ل المس��اعدة والدع��م .ح��اول
اس��تخدام طاقت��ك ف��ي مس��اعدة اآلخري��ن،
حيث أنهم س��وف ي��ردون الجمي��ل بالتأكيد
ف��ي الم��رة القادم��ة الت��ي تحت��اج فيه��ا إل��ى
مس��اعدة .لك��ن حاول أال تغفل ع��ن أهدافك
ألنك اآلن تملك القوة الالزمة لتحقيقها.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

بما أنك شخص اجتماعي بحق ،وبما
أن��ك ربم��ا ق��د تك��ون ق��د أهمل��ت واح��د أو
اكث��ر من معارفك مؤخ��راً ،يجب عليك
اآلن إص�لاح ه��ذه العالق��ات م��رة أخ��رى
ومعاودة التواصل .ترتفع فرص حل نزاع ما
بين األس��رة أو األصدقاء لألبد .س��وف تمر
بس��اعات ال ُتنس��ى من التناغم والتضامن،
وهذا قد يلطف األوقات الصعبة.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

الي��وم يمكنك تحفيز م��ن هم حولك،
ولك��ن ال تهم��ل احتياجات��ك الخاص��ة ألن
أهداف��ك اآلن أصبح��ت أوضح عن ذي قبل.
أس��لوبك النش��ط مع � ٍد لم��ن ه��م حول��ك
ويلحظ��ه اآلخ��رون .ال يوج��د س��بب يمن��ع
االحتفال بأفكارك واالستمتاع بوقتك ،لكن
ال ت��دع ه��ذا يتح��ول إل��ى الوض��ع الطبيعي.
أنت تشعر بالصحة في الوقت الحالي.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

في الوقت الحالي ،أنت تعمل بصورة جيدة
من خالل الفريق ،وأنت مستمتع بذلك أيضاً.
حافظ على بيئة العمل ّ
الخلقة هذه ألن ك ًال
منك��م س��وف يحق��ق أهدافه الش��خصية أس��رع
إذا تكاتفتم معاً .حتى في حياتك الش��خصية
فس��وف تشعر أكثر بالراحة في مجموعة عما
إذا كنت وحدك .قد تجد أن نتائج تلك األمور
مقبول وغير المتوقع لها.
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

اعتن��ي بصحت��ك ،فق��د تش��عر باإلره��اق
واالضطراب اليوم ،حيث هناك بشائر بمصاعب
وش��يكة الح��دوث ف��ي األف��ق .تعل��م كيفي��ة
مواجهته��ا بالصبر والتركيز في تحقيق توازن
داخل��ي وكب��ح رغبت��ك في إح��راز تق��دم مهما
كل��ف األم��ر .ب��د ًال م��ن ح��رق تل��ك الطاق��ة
ظاهري �اً ،اس��تخدمها لتحقي��ق نوع من الس�لام
الداخلي ،فتكون هذه الفترة أقل إرهاقاً.

بسبب الظروف المتغيرة ،يبدو أن هدفك
خ��ارج الس��يطرة  .ال يج��ب أن ينتابك اليأس
واإلحب��اط؛ اب��دأ بإع��ادة التفكير ف��ي الموقف
بتمع��ن .قد يكون مجرد انطب��اع ويمكن جعل
الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ اإلجراءات.
اذا ل��م يك��ن ه��ذا ه��و الوض��ع ،فتذك��ر إن
مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته .الكثير
من الحياة الرغدة قد يؤذي صحتك.

الخط��ط الت��ي قم��ت بوضعه��ا من��ذ وق� ٍ�ت
طويل أوش��كت أن تتحقق ،فال تتباطأ بعد اآلن
وحتى وإن كانت لديك بعض الشكوك .سوف
تحصل على مساعدة من جميع الجوانب ،لكن
يج��ب أيضاً أن تس��تجيب بانفت��اح للنقد الب ّناء
– فاله��دف الوحي��د من��ه ه��و مس��اعدتك .ال
تن��س أيض �اً أن تعم��ل ش��يئاً م��ن أج��ل جس��دك
خالل هذه الفترات العصيبة.

أظه��رت دراس��ة علمي��ة حديث��ة أن
اآلب��اء الذي��ن يق��رأون بانتظ��ام م��ع
األطف��ال الصغ��ار يع��ززون مهاراته��م
اللغوية لمدة ثمانية أشهر.
ووفقاً لموق��ع صحيفة «ديلى ميل»
البريطاني��ة ،وجد فريق من الباحثين
البريطانيي��ن أن األب ال��ذي يق��رأ
بجان��ب الطف��ل يزي��د م��ن قدرته على
فهم المعلومات.
واس��تعرضت الدراس��ة بيان��ات عل��ى
م��دار  40عام �اً الت��ي ُتعط��ي معلومات
ع��ن ق��راءة اآلب��اء ألطفاله��م س��واء
م��ن خ�لال الكت��ب أو ع��ن طري��ق
اإللكترونيات مث��ل األيباد والموبايل.
وكان متوس��ط  عم��ر األطف��ال 39
ش��هراً ونظ��رت المراجع��ة في دراس��ات
من خمس��ة بلدان :الواليات المتحدة
األمريكي��ة  ،جن��وب أفريقي��ا  ،كندا ،
والصين.
وق��ال «جيم��س ل��و»  ،أس��تاذ عل��وم
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ال��كالم ف��ي جامع��ة نيوكاس��ل‹ :ف��ي
حي��ن أنن��ا نعل��م بالفع��ل أن الق��راءة
م��ع األطفال الصغار مفيدة لتنميتها
وأدائه��ا األكاديم��ي ف��ي وق��ت الحق ،
فإن ميزة الثمانية أشهر التي حددتها
هذه المراجعة كانت الفتة للنظر.
وأش��ار «ل��و» إل��ى أن ثماني��ة أش��هر
م��ن قراءة الكت��ب لألطفال تعمل فرق
كبي��ر ف��ي المه��ارات اللغوي��ة خاص��ة
لألطف��ال دون س��ن الخامس��ة.ووجد
الباحث��ون زي��ادة فهم الكلم��ات واللغة
تعبيري��ة (حي��ث يض��ع الطف��ل أف��كاره
في كلمات مثل المفردات والقواعد)
وتحس��ن مه��ارات الق��راءة الس��ابقة
(مثل كيفية هيكلة الكلمات).
وأض��اف الباحث��ون أن المدرس��ة ال
تكف��ي ،حي��ث إن القراءة م��ع األطفال
الصغ��ار لها تأثير قوي ،ولهذا الس��بب
 ،ينبغ��ي التروي��ج له��ا م��ن خ�لال
أشخاص مثل األطباء وغيرهم .

كلمة السر

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
يب��دو ف��ي الوق��ت الحال��ي أن��ك تواج��ه
عدداً متزايداً من التعقيدات غير المتوقعة.
ال يق��ع الل��وم عل��ى م��ن ه��م حول��ك ف��ي
بع��ض األحي��ان تكون أنت المخط��ئ .حاول
أن تظ��ل هادئ �اً وأن ترى العقب��ات الموجودة
في طريقك كوس��يلة الكتشاف مداخل
جدي��دة .اع��د اكتش��اف هدوئ��ك وس��وف
تخرج من هذه المرحلة أقوى.

السرطان

22حزيران  21 -متوز

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

3

4

5

6

«معظمنا يس��تهلك أقل م��ن  20غراما
من األلياف يوميا ،لكن دراساتنا تؤكد
أن على الشخص عليه تناول  25إلى 29
غراما».
وقال أحد المش��رفين على الدراسة إن
الفوائ��د الصحية لحمية األلياف ،التي
تتواجد في مش��تقات القمح والفواكه
والخض��راوات ،تأت��ي م��ن تركيبته��ا
الكيميائي��ة وتأثيره��ا عل��ى التمثي��ل
الغذائي.

قراءة اآلباء مع أطفالهم بانتظام تحسن
مهاراتهم اللغوية

وج��دت دراس��ة هامة أجرته��ا منظمة الصحة العالمية أن ماليين األش��خاص في
العالم معرضون لخطر الموت المبكر.
وع��زت المنظم��ة الس��بب ال��ى أنه��م ال يأكل��ون م��ا يكف��ي م��ن األلي��اف .وتوص��ل
الباحث��ون إل��ى أن األفراد الذين يتناولون الكثير من األلياف في نظامهم الغذائي،
يقلل��ون من خطر الوفاة المبكرة بنس��بة الثل��ث ،مع انخفاض خطر اإلصابة بنوبة
قلبية أو س��كتة دماغية ،أو النوع الثاني من داء الس��كري أو س��رطان األمعاء ،بنسبة
تصل إلى الربع .وتعد األلياف ،التي ُيش��ار إليها أحيانا باس��م « ،»roughageحيوية
لعملي��ة الهض��م وتس��اعد عل��ى إبق��اء األش��خاص يش��عرون بالش��بع لفت��رة أط��ول.
وتوج��د بمس��تويات عالي��ة ف��ي الفاكهة والخض��روات والحب��وب ،وكذلك الخبز
والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة.
ولك��ن ارتف��اع الغ��ذاء المعال��ج ،ال��ذي غالب��ا م��ا يحط��م الكثي��ر م��ن األلي��اف ف��ي
المكونات الخام ،يجعل الناس يحصلون على القليل جدا من هذا المكونات .كما
أدت الوجبات الغذائية العصرية منخفضة الكربوهيدرات والغلوتين ،التي ازدهرت
شعبيتها في السنوات األخيرة ،إلى انخفاض استهالك األلياف.
وق��ال البروفس��ور ،ج��ون كامينغ��ز ،الباح��ث ف��ي جامع��ة « ،»Dundeeإن التقرير
الجديد المنشور في مجلة « « Lancetالطبية ،سيكون له تأثير كبير.
وجمع فريق البحث نتائج أكثر من  230دراسة سابقة ،شملت  215ألف فرد ،ووجد
أن األش��خاص الذي��ن تناول��وا أكث��ر م��ن  30غراما في الي��وم من األلي��اف (الكمية
الموصى بها من قبل هيئة الصحة العامة في بريطانيا) ،أقل عرضة للوفاة مبكرا
بنس��بة  ،%24مقارن��ة باألش��خاص الذي��ن تناول��وا  8غرام��ات من األلياف ف��ي اليوم.
وبالنس��بة ألولئ��ك الذي��ن تناولوا أكثر من  35غرام��ا ،فقد انخفض خطر الموت
المبك��ر لديه��م بأكث��ر من الثل��ث .وللتأكد من حصول الن��اس على ما يكفي من
األلي��اف ،يج��ب أن تك��ون البطاط��س والمعكرون��ة والخبز والكربوهيدرات النش��وية
األخرى ،المكونات األساسية في النظام الغذائي الصحي ،وفقا لمسؤولي الصحة.
ويج��ب أن يتن��اول الن��اس  5حصص من الفاكهة والخض��ار يوميا ،للحصول على
 30غرام��ا م��ن األلي��اف ،باإلضاف��ة إلى م��ا يعادل  2من بس��كويت الحب��وب الكاملة،
وشريحتان سميكتان من الخبز الكامل والبطاطس الكاملة.
وق��ال البروفس��ور جي��م م��ان ،م��ن جامع��ة أوتاغو ف��ي نيوزيلندا ،والذي ش��ارك في
الدراس��ة الجدي��دة« :تق��دم نتائجن��ا دليال مقنع��ا على إرش��ادات التغذية للتركيز
على زيادة األلياف الغذائية ،واستبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة.
كم��ا أن األطعم��ة الكامل��ة الغني��ة باأللي��اف ،والت��ي تتطل��ب مضغ��ا وتحتف��ظ
بالكثي��ر م��ن تركيبه��ا ف��ي األمع��اء ،تزيد من الش��بع وتس��اعد في التحك��م بالوزن
ويمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على مستويات الدهون والكولسترول».
ووجد فريق البحث أنه مع زيادة  8غرامات من األلياف الغذائية يوميا ،انخفضت
الوفي��ات بنس��بة تت��راوح بي��ن  5و .%27وقال إن اس��تهالك  29-25غرام��ا من األلياف
يومي��ا كان كافي��ا ،ولك��ن كمي��ة أكب��ر م��ن  30غرام��ا تق��دم حماي��ة أكبر ضد
السكتة الدماغية وسرطان الثدي أيضا .وتؤكد الدراسة على أن األلياف والحبوب
الكاملة مهمة بشكل واضح للصحة على المدى الطويل.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
امليزان

كش��فت منظم��ة الصح��ة
العالمي��ة عن أدل��ة تثبت فوائد
تناول المواد النشوية ،التي قد
يعتبره��ا الكثي��رون «مض��رة»
بالصحة وتسبب زيادة الوزن.
وقال��ت المنظم��ة إن عل��ى
األش��خاص رف��ع مس��توى
تناوله��م لأللي��اف بش��كل
ع��ام ،علم��ا أنه��ا موج��ودة
بكث��رة ف��ي النش��ويات ،مث��ل
الخب��ز والمعكرون��ة والرقائ��ق
المصنعة من الحبوب.
وقال��ت المنظم��ة أن زي��ادة
تناول األلي��اف يقلل من خطر
أم��راض القل��ب والجلط��ات
والس��كري وأمراض مزمن��ة أخرى ،وفقا
لموقع «سكاي نيوز».
وقال الموق��ع إن األدلة الجديدة تأتي
معاكسة للنظرية الشهيرة ،التي تشير
إل��ى أن النش��ويات «مض��رة» بالصح��ة،
وتدفع لزيادة الوزن ورفع نس��بة الدهون
في الجسم.
وق��ال الطبي��ب الرئيس��ي المس��ؤول
ع��ن البح��ث الجدي��د ،أن��درو رينول��دز:

دراسة رسمية هامة..املاليني بالعالم
معرضون للموت املبكر
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وم��ن اج��ل تس��لية طفل��ك يمك��ن للدمي��ة
الذكي��ة ووبو ان تس��تمع الى اس��ئلته وتقدم
ل��ه االجاب��ات المناس��بة وتحت��وي ووب��و
ايض��ا عل��ى مجموع��ة م��ن األلعاب وبم��ا انها
مخصص��ة فق��ط لالطفال فيمكنه��ا ان توفر
لهم بيئة امنة للتفاعل
واوض��ح ت .ج .ديس��اي  «:لدين��ا قائم��ة
س��وداء ش��املة ،وضعن��ا فيه��ا جمي��ع
المصطلحات،والموضوع��ات الت��ي ال نري��د
أن يتع��رض لها األطفال ،خاصة أننا ال نريد
لروب��وت مخص��ص للكب��ار ان يعلمهم اش��ياء
اخ��رى  ،ل��ذا س��يقول ووب��و ش��يئاً مث��ل دعن��ا
نس��أل ش��خصاً بالغاً أو لنجد ش��خصاً أكبر
منك لإلجابة على هذه األسئلة».
ام��ا الروبوت بيل��و يمكنه ان يكون مس��اعدا
صحي��ا للكب��ار اذ يق��وم بتخزي��ن األدوي��ة
وتوزيعه��ا عل��ى الش��خص المناس��ب ،اذ
لدي��ه كامي��را تتع��رف عل��ى وج��ه الش��خص
المري��ض ويمك��ن أن يق��وم بيلو أيض �اً بوضع
خطة صحية لكبار السن  ،بما في ذلك زيارة
األطباء والتذكير لتناول الطعام وممارس��ة
الرياضة.
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افقياً:

 -1إم��ارة عربي��ة هي أقدم إمارات
الساحل العماني.
 -2من العمالت  -عالمات.
 -3صدي��ق  -يض��رب بخف��ة على
الكتف.
 -4حي��وان ضخ��م الجث��ة -
للتفسير.
 -5رن  -حاجب.
منخف��ض صح��راوي
-6
أميركي.
 -7إناء القلي  -سقي.
 -8للندب��ة  -حي��وان ضخ��م
الجثة.
 -9إقراض  -قل وجود الشيء.

عمودياً

 -1عاصم��ة عربي��ة أسس��ها
حاك��م مص��ر محم��د عل��ي ف��ي
العام 1821م.
 -2مدين��ة فرنس��ية بفالن��درا -
جرس.
 -3نبيل  -غنج.
 -4دولة عربية.
 -5حرف جر  -برم  -يبس.
 -6ش��ديد  -جزي��رة إيطالية في
المتوسط.
 -7مسابقة (معكوسة)  -حرف جر.
 -8إمارة عربية  -زهور.
 -9خلي��ج ليئ��ر في المتوس��ط -
يتسهل.

كلمة السر من أربعة حروف :دولة أوروبية
القاه��رة -الخارجي��ة -العدلية -الس��ويد -البيرو -باردو -بندق -بيدرس��ون-
برام��ز -بورت��ون -بريت��ال -تنيس��ون -تانغ��و -جن��دل -ج��دة -ح��ظ -حوال��ة-
خنادق -دوهاميل -ذراع -رقبة -زرادش��ت -زمهرير -سويس��را -س��اروال -ش��رف-
ش��احنات -ص��ك -صولج��ان -عل��م -غامبيا -غن��م -فالمنغو -فص��ل -قطار-
كاترين -كينيا -كاميليا -كولورادو -مكان -موسكو -مجد.
حل العدد السابق لكلمة السر :صدّيقين
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقي �اً -1:نبي��ل ش��عيل  - 2باس��ل  -أوان  - 3ي��رى  -يتكب��د  - 4ل��دود  -ب��واب
 - 5ممر  -هز  - 6عد  -أربى  - 7بهار  -أمام  - 8يال  -مهاجر  - 9دنانير  -رن.
عمودي �اً - 1 :نبيل��ة عبي��د  - 2ب��ارد  -ده��ان  - 3يس��اوم  -إل��ى  - 4ل ل  -دم��ار
 - 5ر ر  -يم  - 6عاتب  -باهر  - 7يوكوهاما  - 8الباز  -أجر  - 9ندب  -تمرن.

