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إنجاز كبير لطبيب هندي..
أول عملية قلب بالروبوت عن بُعد
أج��رى طبي��ب هن��دي بنج��اح  5عملي��ات
غي��ر جراحي��ة باس��تخدام الروبوت قبل أش��هر
عل��ى مجموع��ة م��ن المرضى كان��وا يبعدون
عن��ه مس��افة تزي��د ع��ن  30ك��م ،وفق��ا لدورية
«ذا النس��يت» الطبي��ة .واس��تعمل الطبي��ب
الهن��دي تيج��اس باتي��ل الروب��وت «ك��ور ب��اث
ج��ي آر إك��س» إلج��راء العملي��ة المعروف��ة
باسم «التدخل التاجي عن طريق الجلد» في
ديسمبر الماضي على  5مرضى.
وأج��رى باتي��ل العمليات م��ن داخل معبد
يبع��د  32ك��م عن المستش��فى ،التي يتواجد
فيها المرضى في أحمد أباد.
ورغ��م تس��جيل بع��ض التأخي��ر بي��ن
تعليم��ات بيت��ال وأداء الروب��وت ،إال أن األم��ر
ل��م يمث��ل مش��كلة كبي��رة م��ع نج��اح جمي��ع

باحثون ایرانيون ينتجون املساعد الذكي إلزالة القلق
تمك��ن الباحث��ون االیرانی��ون
ف��ي اح��دى الش��ركات المبنية على
المعرف��ة التابع��ة لجامع��ة تربی��ة
م��درس م��ن انت��اج جهاز « المس��اعد
الذك��ي إلزال��ة القل��ق» يق��وم
بتس��جيل ذبذبات الدماغ وذلك من
اجل ادارة القلق.
وقال��ت المدي��رة التنفيذي��ة
لش��ركة «جالش��كران ادراك ن��اب»
(نوروجلنج) السيدة «فرزانه يوسفي
ب��ور» ان بواس��طة ه��ذا الجه��از يت��م
قياس مستوى القلق عن االشخاص
وباس��تخدام ال��ذكاء الصناع��ي يت��م تعيي��ن العالجات المناس��بة الزال��ة القلق لكل
شخص بحسب حالته.
واضاف��ت ان ه��ذا الجه��از يس��اعد الش��خص ف��ي الس��يطرة على قلق��ه فهو يقوم
بتعيين مستوى القلق ومن ثم االجراءات الالزمة الزالته.
واكدت يوس��في بور على تخطى الجهاز مرحلة االختبار بنتائج جيدة و قالت
ان شركتها هي االولى في ايران تقوم بانتاج هذا الجهاز.

العملي��ات الت��ي أجري��ت عل��ى مرض��ى تتراوح
أعمارهم بين  52و 84عاما.
ول��م يحت��اج بيت��ال للكثي��ر م��ن الوق��ت
إلنه��اء العملي��ات حيث أتمها في م��دد تتراوح
بين  19و 28دقيقة.
ورغ��م أنه��ا ليس��ت الم��رة األول��ى ،الت��ي
يس��تعين فيه��ا اإلنس��ان بالروب��وت ف��ي مجال
الط��ب ،إال أن إنج��از الطبي��ب الهن��دي يتثمل
ف��ي أنه��ا أول عملي��ة ف��ي القل��ب عن بع��د تتم
بواسطة روبوت.
وأوض��ح بيت��ال ف��ي تصريح��ات لصحيفة
«تايم��ز أوف إندي��ا» أنه يمكن إج��راء عمليات
مماثل��ة م��ن مس��افات أكبر قد تص��ل  3آالف
كم إذا ما تم االعتماد على نفس األساسيات
والتقنيات الرئيسية.

أغذية تربك عمل الغدة الدرقية ..عليك الحذر منها
حي��ن تنش��ط الغدة الدرقية في جس��م اإلنس��ان ،بش��كل
زائ��د عم��ا هو مطلوب ،فإن األطباء يوصون بمراعاة عدد من
الخط��وات الغذائية ،س��وا ًء عبر اإلقبال على بعض األطعمة
أو االبتع��اد ع��ن أخ��رى .ويقع هذا االضط��راب الصحي حين
تقوم الغدة الدرقية بإنتاج عدد كبير من الهرمونات ،ويظهر
الم��رض م��ن خالل أعراض تش��مل النق��ص المفاجئ للوزن
والقلق والتعرق وصعوبة النوم إضافة إلى ضعف العضالت.
وبحسب موقع «ميديكال نيوز توداي» ،فإن مرض فرط
نش��اط الغ��دة الدرقي��ة يصيب النس��اء بش��كل أكب��ر مقارنة
بالرج��ال .ويحت��اج المصاب��ون بفرط نش��اط الغ��دة الدرقية
إلى االنتباه بشدة لما يأكلونه ،والسبب هو أن الغذاء يؤثر
على إنتاج الهرمونات وكيفية عملها في الغدة.
ويوص��ي األطب��اء باالبتع��اد ع��ن األغذي��ة الت��ي تحتوي
نس��بة عالي��ة من م��ادة «اليود» ،ألن اإلكث��ار منها يؤدي إلى
ارتف��اع إنتاج هرمون الغ��دة الدرقية ،وهذا ينطبق أيضا على
مش��روبات «الكافيي��ن» .ويرتف��ع مع��دل الي��ود بش��كل كبير
ف��ي مأك��والت البحر وس��مك التونة ،إضاف��ة إلى منتجات

األلبان وبعض الحبوب.
ولتف��ادي النس��ب العالي��ة م��ن اليود ،يمك��ن اللجوء إلى
بي��اض البي��ض والخض��ار الطازج��ة فض�لا ع��ن المل��ح غي��ر

أول روبوت روسي يشبه البشر
يهبط في كازاخستان
أعلن��ت وكال��ة الفضاء الروس��ية «روسكوس��موس» في الس��اعات
األولى من يوم السبت ،عودة الروبوت المجسم «فيدور» ،الذي يعد أول
روبوت أش��به بالبش��ر ترس��له روس��يا إلى الفضاء إلى األرض على متن
مركبة الفضاء سويوز إم إس .14
وقالت «روسكوسموس» في بيان على تويتر :إن «مركبة الفضاء
«سويوز إم إس  ،»14والتي يوجد على متنها الروبوت المجسم «فيدور»
أج��رت عملي��ة هب��وط ناجح��ة [ف��ي كازاخس��تان] ف��ي الس��اعة 00.32
بتوقيت موس��كو « ،مش��يرة إل��ى أن «العملية بمجمله��ا ،بدأت من نقل
الروبوت إلى المدار والهبوط جرت بشكل طبيعي».
ه��ذا وج��رى إط�لاق مركب��ة الفض��اء «س��ويوز إم إس »14-وعل��ى
متنه��ا الروب��وت المجس��م «في��دور» ،ف��ي م��دار أرض��ي منخف��ض ي��وم
 22آب/أغس��طس .وبع��د خمس��ة أي��ام ،وم��ن خ�لال المحاول��ة الثاني��ة
التحم��ت المركبة بالمحط��ة الفضاء الدولية .وج��رى نقل الروبوت،
إل��ى المحط��ة ف��ي  29آب/أغس��طس .وبحس��ب وكال��ة «ناس��ا» ،م��ن
المقرر فصل «مركبة سويوز إم إس ،»14-عن محطة الفضاء الدولية
ف��ي  6أيلول/س��بتمبر الس��اعة  21.13بتوقي��ت موس��كو ،والهب��وط ف��ي
كازاخستان  7 -أيلول/سبتمبر في الساعة  0.35بتوقيت موسكو.

كم بقي من الغابات املطيرة في العالم؟

الم��زود بالي��ود والنبات��ات ،أما لحوم البق��ر والدجاج والضأن
فيتوجب أكلها ،بشكل معتدل.
ويساعد القرنبيط والملفوف على خفض إنتاج هرمون
الغ��دة الدرقي��ة ،وف��ي المقاب��ل ،ينبغ��ي على الش��خص الذي
يعاني قصورا في نش��اط هذا العضو ،أن يبتعد قدر اإلمكان
عن هذه الخضراوات.
وفي السياق ،ينصح األطباء من يعانون هذا االضطراب
الصحي ،بتناول ما يكفي من الكالس��يوم وفيتامين «د» ألن
فرط النشاط في الغدة الدرقية من شأنه أن يؤثر على صحة
العظام.
وألن جس��منا يحت��اج إل��ى م��ادة الحدي��د حت��ى يعم��ل
بالش��كل المطل��وب ،ف��إن حدوث نقص في��ه ،يزيد من عرضة
اإلصابة بفرط النشاط في الغدة الدرقية.
ويساعد الحديد ،خاليا كرات الدم الحمراء على حمل
األوكس��جين إلى باقي الخاليا في جس��م اإلنس��ان ،ويمكن
االس��تفادة م��ن ه��ذه المادة الغذائية المهم��ة في أغذية مثل
السمك والفول والعدس والسبانخ والحمص والزبيب.

الم��وز لي��س فق��ط م��ادة غذائي��ة لذي��ذة ،ب��ل ومفي��دة أيض��ا
ألن��ه يحت��وي عل��ى عناصر كيميائي��ة تؤثر إيجابيا في الجس��م.
ه��ذه المواد تس��اعد في تجنب عدد من االضطرابات والمش��كالت
الصحية والنفسية.
الكآبة الموسمية :مع نهاية فصل الصيف يعاني الكثير منالن��اس م��ن حال��ة االكتئ��اب .والموز في ه��ذه الحالة م��ادة فعالة
لتحس��ين الم��زاج والتخل��ص م��ن الكآبة الموس��مية .ألن��ه يحفز
إنت��اج هرمونات الس��يروتونين والتيرامين والدوبامين التي تعمل
على استقرار عمل الجهاز العصبي المركزي .تناول الموز يوميا
يساعد على مكافحة التهيج والملل بسبب األعمال اليومية.
األرق :يحت��وي تركي��ب الم��وز عل��ى الحم��ض األمين��ي«تربيتوف��ان» ال��ذي يعم��ل كمن��وم طبيع��ي .أي أن تن��اول الم��وز
مساء يساعد الجسم على التهيؤ للراحة الليلية.
–التش��نجات العضلي��ة :يحت��وي الموز على نس��بة عالية من
البوتاس��يوم ،لذل��ك ينصح به األطباء األش��خاص الذين يعانون
من تشنجات عضلية بسبب نقص هذا العنصر الكيميائي.
الحرق��ة :للم��وز مفع��ول مغلف ،أي أنه يحمي الغش��اء المخاطي للمع��دة من تأثير حم��ض الهيدروكلوريك .وهو مهمومفيد جدا لألشخاص الذين يعانون من الحرقة ألنه يخفض من الحموضة في حال التهاب المعدة البسيط .ولكن يجب أن
نعلم بأنه في حال التهاب المعدة الشديد يصبح الموز ضارا ألن تناوله يفاقم الحالة المرضية.
النشاط والحيوية :يحتوي الموز في تركيبه على مواد تساعد على رفع كفاءة العمل وتحسن الذاكرة .لذلك ينصحاألطباء بتناول الموز خالل فترة العمل بدال من المعجنات والحلويات.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

ح��ان الوق��ت لك��ي تس��تريح بع��د
فت��رة م��ن الضغ��ط والجه��د ف��ي
العم��ل ،ل��ذا تمت��ع ببع��ض الوق��ت
مع عائلت��ك وأحبائك بعيداً عن
أي روتين ممل ومتعب ،أيضاً ترتاح
مادي �اً الي��وم فتج��د نفس��ك ثري �اً
ببعض المكاسب المالية التي أتت
نتيجة جهودك في العمل.

اجلوزاء

 12مايو  02 -يونيو
الي��وم يب��دو أن��ك س��تواجه بع��ض
المش��كالت نتيجة اتخ��اذك بع��ض القرارات
الخاطئة دون تفكير ،لكن بالحكمة والهدوء،
تتحس��ن األم��ور ،أيض �اً الي��وم ه��و ي��وم جي��د
للحص��ول عل��ى موعد الطبي��ب الذي كنت
تؤجله وذلك حتى تطمئن على س�لامتك
وال تقل��ق بش��أن العم��ل ألنك س��تعوض أي
تأخير قد يحصل.

السرطان

 22يونيو  32 -يوليو

ق��د يك��ون لدي��ك الرغب��ة ف��ي إنج��اب
طف��ل ولك��ن ع��دم اس��تقرار العالق��ة
بينك وبين ش��ريكك يح��ول دون ذلك
ويجعل��ك تتأنى قلي ًال ف��ي األمر ،حاول
أن تعي��د خي��ط الوص��ل بين��ك وبي��ن
الش��ريك ع��ل وعس��ى أن تج��د طريق��ا
للتفاه��م أو عل��ى األق��ل تحس��م العالق��ة
بشكل نهائي.

األسد

 32يوليو  22 -أغسطس

تعط��ي طبيعت��ك المس��تقيمة بع��ض
األش��خاص  ،االنطب��اع بأن��ك ملي��ئ بالتف��وق،
ف��إن إنجازات��ك بات��ت واضح��ة و إبداع��ك
الممي��ز ف��ي العم��ل أصب��ح معلن �اً للجمي��ع
فتحظى بمكانة مهمة في عملك ما يؤدي إلى
زي��ادة دخل��ك وترقيت��ك نح��و األفض��ل ،أيضاً
لقدرتك على التحمل دور كبير في نجاحك
سواء كان في العمل أو الحياة اليومية.

العذراء

 42أغسطس  32 -سبتمبر

أن��ت ش��خص منظ��م وتح��ب البح��ث ف��ي
التفاصي��ل وتس��عى إل��ى الكم��ال والمثالي��ة
وه��ذا م��ا يجعل��ك تغ��رق ف��ي خيال��ك ف��ي
بع��ض األحي��ان وتبتع��د عن الواق��ع المليء
باإلث��ارة والمش��كالت والحقائ��ق والمواق��ف،
الس��ارة منه��ا والمحزن��ة ،المطل��وب من��ك
التركيز على الجانب الواقعي في حياتك
والتكيف معه.

امليزان

 42سبتمبر  32 -اكتوبر

الوق��ت مناس��ب ج �دًا لجمي��ع العالق��ات
الش��خصية ،س��واء كان��ت جدي��دة أو قديم��ة.
س��وف تج��د عملي��ات التواصل م��ع من حولك
ملهم��ة وغنية ألف��كارك الخاصة .لكن يجب أال
تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك هؤالء
وإنم��ا اب��ذل جه��ودك إلثب��ات قدرات��ك فأن��ت
ذك��ي وتتمي��ز بجاذبية خاصة س��واء كان من
حيث المظهر أو الفكر.

العقرب

 42أكتوبر  22 -نوفمبر

اليوم أنت في حالة حيرة وغموض وضياع ،يبدو
أنك وصلت إلى طريق مسدود أو غير متأكد من
نهايته حيث أنك ال تحرز تقدم كبير في عملك
وتش��عر بأن��ك عل��ى وش��ك االستس�لام ،لذلك ال
تستس��لم ،اب��ق قوياً واعتبر أن ه��ذه األوقات اختباراً
لق��وة إرادت��ك عندئذ س��وف تج��د الطاق��ة الالزمة
لالس��تمرار ،من جانب آخر قد تتلقى أخباراً جيدة
من قبل صديق أو زميل في العمل.

القوس

 32نوفمبر  22 -ديسمبر

م��ن أش��هر ميزاتك حب��ك للضحك
والم��رح وس��عيك للس�لام واله��دوء،
عل��ى الصعي��د الش��خصي يوم��ك جي��د
يس��وده الس�لام فع ًال ،ح��اول أن تخرج مع
عائلت��ك لقضاء وقت رائع مكلل بالمرح
والضح��ك والح��ب ،مهني �اً حاف��ظ على
نظرت��ك اإليجابية تجاه عملك ،هناك
خبر سار بشأن وظيفة جديدة.

اجلدي

 32ديسمبر  02 -يناير

س��وف تواج��ه الي��وم بع��ض
المواق��ف الصعب��ة خاص��ة ف��ي
العم��ل ،فق��د ي��زداد الخص��وم
م��ن حول��ك ويحاول��ون اإلس��اءة
إلنجازات��ك ،م��ن المه��م أن ال
تفق��د الثقة ف��ي قدراتك ،ألنك
قادر على تغيير هذه الظروف.

الدلو

 12يناير  91 -فبراير

أن��ت ذك��ي ومتج��دد وتبح��ث عن اإلثارة بش��كل
دائم ،إال أنك في بعض األحيان تبدو على العكس
حيث تظهر بعض النمطية والتقليد ،لذلك اليوم
ح��اول االبتع��اد ع��ن اإلس��تراتيجية القديم��ة التي
تنتهجه��ا ف��ي ح��ل المش��كالت وح��اول اس��تخدام
أس��اليب وط��رق جديدة ،س��وف تقاب��ل أيضاً صديق
جديد يصاحبك في مس��ارك ويكون عون لك في
المشكالت التي قد تواجهها.

احلوت

 02فبراير  12 -مارس

الي��وم ،انظ��ر ف��ي الم��رآة والح��ظ التغيي��رات الت��ي
بإمكانه��ا أن تعم��ل عل��ى تحس��ين مظه��رك وحض��ورك،
أن��ت ج��ذاب و س��احر ولكن��ك تهمل نفس��ك ف��ي بعض
األحيان ،حاول أن تغير في مظهرك وابرز نفسك بصورة
أفضل والمع وأقوى ،أيضاً ثق بنفسك وبقدراتك وفكر
بإيجابي��ة ألن ما نحمل��ه بداخلنا ينعكس على مظهرنا
الخارجي،م��ن جان��ب آخر س��تدرك ً
أيضا أن هذا س��يزيل
األجواء السلبية بينك وبين األشخاص المقربين.
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الكلمات المتقاطعة
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 12إبريل  12 -مايو
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كلمة السر

الحمل
 22مارس  02 -إبريل
م��ن الجي��د أن تحت��رم رؤس��اءك ف��ي
العم��ل ولك��ن ال تدعه��م يس��تغلون جهودك
وطيب��ة قلب��ك ،ك��ن قوي �اً و افه��م كل
م��ا ي��دور حول��ك ،أيض �اً ال تس��تمع إل��ى
كالم اآلخري��ن فهن��اك نصائ��ح ال تص��ب
ف��ي مصلحت��ك ،م��ن جان��ب آخر ق��د تقوم
بنزه��ة ف��ي الطبيع��ة مع الحبيب تنس��يك
همومك ومتاعبك.

تتعرض الغابات المطيرة حول العالم
للتهدي��د عل��ى نط��اق واس��ع وغير مس��بوق،
وإذا اس��تمرت األم��ور على ه��ذا النحو ،فمن
المتوق��ع أن تختف��ي تماما ف��ي غضون 100
عام.
وتع��د الغاب��ات االس��توائية م��ن أه��م
النظ��م اإليكولوجي��ة عل��ى ه��ذا الكوك��ب،
حي��ث أنه��ا موط��ن للكثي��ر م��ن األن��واع
البيولوجي��ة ف��ي العالم .وفي ظ��ل األحداث
الكارثي��ة الت��ي تش��هدها هذه الغاب��ات حول
العال��م ،يج��ب معرف��ة بع��ض المعلوم��ات
الهامة المتعلقة بالغابات المطيرة ،بينها :كم عدد الغابات المطيرة المتبقية حول العالم،
وما أسباب تدميرها؟.
 ما مقدار الغابات المطيرة المتبقية على الكوكب؟ كانت الغابات المطيرة ذات يوم،تغطي  %14من مساحة األرض ،ولكن نصفها اختفى حتى اآلن ،ولم يتبق منها سوى .%8
وفي العام الماضي ،فقد العالم  12مليون هكتار من الغابات االس��توائية المطيرة بس��بب
إزالة الغابات ،وهذا يعادل إزالة نحو  30ملعب كرة قدم كل دقيقة.
واألكثر إثارة للقلق ،أنه إذا استمر معدل إزالة الغابات بهذا الشكل ،فإن الخبراء يقدرون
أن آخر غابات مطيرة متبقية يمكن أن تدمر في أقل من  100عام.
 م��ا ال��ذي يه��دد الغاب��ات المطي��رة؟ باختص��ار ،البش��ر ه��م التهدي��د الرئيس��ي للغاب��اتالمطيرة والسبب األساسي في إزالتها .وهناك عدة أسباب لهذا التدمير بينها العثور على أرض
لرع��ي الماش��ية وتوس��يع زراع��ة فول الصويا وزي��ادة الطلب على المطاط وزي��ت النخيل ،وبناء
الطرق واستخراج المعادن والطاقة بواسطة التعدين.
ويرج��ع س��بب التدمي��ر في الغابة المطي��رة األكبر في العالم ،األم��ازون ،في الغالب ،إلى
تحويل الغابات لتربية الماشية.
وبحسب دراسة أجراها الصندوق العالمي للطبيعة ،فقدت األمازون نحو  %17من غاباتها
المطي��رة خالل الخمس��ين عاما الماضية ،وهو رقم مروع ويش��هد تزاي��دا ،حيث يلقي الخبراء
باللوم على الحكومة البرازيلية في تدمير أهم النظم البيئية على هذا الكوكب.
 كي��ف تؤث��ر إزال��ة الغاب��ات عل��ى تغي��ر المن��اخ؟ يقلل انخف��اض الغاب��ات المطيرة علىالكوكب بشكل كبير من فرصة إبطاء أو عكس تغير المناخ.
فالعالم بحاجة إلى األشجار ألنها تمتص ثاني أكسيد الكربون الذي نتنفسه والغازات
الدفيئة التي تنبعث من األنشطة البشرية.
ويؤدي تدمير الغابات المدارية إلى إبقاء هذه الغازات في الجو وتحبس اإلشعاع الشمسي،
وهذا يرفع درجات الحرارة العالمية ويؤثر على أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم.
ويتف��ق علم��اء المن��اخ عل��ى أن نح��و  %12من جمي��ع االنبعاثات المناخي��ة التي من صنع
اإلنسان تأتي اآلن من إزالة الغابات ،ومعظمها في المناطق المدارية.
وهذا يعني كما قال توم كراوثر ،عالم البيئة في مجال تغير المناخ ،إن استعادة الغابات
ليست مجرد واحدة من حلول مواجهة تغيير المناخ ،بل إنها من أفضلها.
وم��ا ل��م نغي��ر عاداتن��ا بش��كل ج��ذري ،وتلتزم البل��دان في جميع أنح��اء العال��م بتعهداتها
بالحد من إزالة الغابات والس��ماح للغابات االس��توائية بالتعافي ،فقد تختفي غابات الكوكب
المطي��رة تمام��ا ف��ي غضون بضعة عقود .وهذا من ش��أنه أن تك��ون له عواقب وخيمة على مناخ
العالم ،والتنوع البيولوجي للكوكب وبقاء العديد من األنواع.

املوز يساعد على تجاوز اضطرابات صحية ونفسية

بعد عودته من محطة الفضاء الدولية…
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افقياً:

عمودياً

-1شاعر وصحفي سوري أنشأ يف بريوت
-1روائ ـ ــي و كــاتــب قـصـصــي م ـصــري من
« دار الكتاب».
رواياته « رجال و ثريان».
-2زمن -تقايض.
-2سقط -دولة أفريقية.
-3ممثلة وفنانة مصرية راحلة.
غي.
-3ما يسرت به ّ -
-4زاد -رذالة» معكوسة».
-4من احليوانات -نقص.
-5شعب -سائل جيري يف العروق -والد.
-5ضد انفصال -حذّر(معكوسة).
-6أرشد -جزيرة إيطالية يف املتوسط.
-6ارتدى -اسم موصول.
-7أديـ ــب فـرنـســي أحـيــا املـثــل األع ـلــى يف
-7منزلة -رداء.
األدب -طري من اجلوارح.
-8عاصمة اثيوبيا.
-8حيب -حاجب.
-9متشاهبان -فران.
-9جريان املاء -مشى.

كلمة السر من خمسة حروف :فيزيائي ايطالي
ميكلسون -فيزيائي -ام�يرك��ي -ل��ه -احب ��اث -س��رع��ة -ال�ن��ور -ساعدت-
اينشتاين -على -اكتشاف -مبدأ -النسبية -حاز -نوبل -مينام -اهم -نهر-
تايلند -يروي -بنكوك -ويصب -يف -خليج -سيام.
حل العدد السابق لكلمة السر :دمياط
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:
افقياً-1:عادل أدهم  -2أساس -موعد  -3طريان -منو  -4فر -نابولي  -5أ
أ – سل  -6استلم -وثب  -7ملاع -والد  -8ما -ري -وبر  -9دربند  -غر.
عمودياً-1:عاطف سامل  -2أسري -مساد  -3دار -أتى  -4لسان العرب  -5نا-
ين  -6دم -بس  -7هونولولو  -8معمل -ثابر  -9دويسبورغ.

